Algemene leveringsvoorwaarden

zij PELSCH schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
haar een redelijke termijn heeft gegund voor
nakoming, te annuleren, echter slechts voor zover de
overeenkomst niet is uitgevoerd.

PELSCH
De Nes 2, 3891 ZL, Zeewolde
KvK: 39088837

Artikel 7 – Levering en annuleren
1.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1.
2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
al onze offertes, opdrachten, aanbiedingen en alle
overeenkomsten.
Opdrachtgever: de klant of opdrachtgever van
PELSCH

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
1.
2.

3.

PELSCH kan de offerte of aanbieding mondeling,
schriftelijk of elektronisch uitbrengen.
Alle offertes en aanbiedingen van PELSCH zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld.
Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel
uitbrengen daarvan verplicht PELSCH niet tot het
sluiten van een overeenkomst.
PELSCH kan niet aan haar offertes en/of
aanbiedingen worden gehouden indien de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

2.
3.
4.

5.

Artikel 8 – De betaling en betalingscondities
1.
2.

Artikel 3 – De overeenkomst
1.
2.

3.

Overeenkomsten worden onder andere door
schriftelijke bevestiging van PELSCH bindend.
Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud
van de offerte behoudens tegenbewijs door de
opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven
wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij
PELSCH binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk
te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van de
overeenkomst.
Bij bestellingen via de webshop op www.pelsch.nl
komt de overeenkomst tot stand op het moment dat
deze door PELSCH is bevestigd.

3.

4.
5.

Artikel 4 – Wijziging van de opdracht
1.

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de
opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van
een
aanvullende opdracht. De inhoud en
voorwaarden van de aanvullende opdracht wordt
door PELSCH aan de Opdrachtgever bevestigd.

Artikel 5 – prijs en prijswijzigingen
1.

Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en
aanbiedingen, zijn exclusief BTW. PELSCH mag
tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien doorberekenen aan de Opdrachtgever.
PELSCH
mag
andere
prijsstijging
van
kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het
tot stand komen van de overeenkomst aan de
Opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 6 – Levertijd
1.
2.

3.

Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is
overeengekomen.
PELSCH heeft te allen tijde het recht op een
naleveringstermijn van 60 dagen, ingaande op de
eerste dag na afloop van de overeengekomen
leveringstijd.
Na het aflopen van de naleveringstermijn heeft
Opdrachtgever het recht om de overeenkomst, nadat

Opdrachtgever is verplicht om bij aflevering de
producten in ontvangst te nemen. Aflevering
geschiedt op het adres dat de Opdrachtgever aan
PELSCH bekend heeft gemaakt. PELSCH is niet
aansprakelijk voor het leveren van de producten op
een verkeerd adres.
Bij orders boven € 250,00 exclusief BTW worden
geen verzendkosten ad € 8,95 exclusief BTW in
rekening gebracht.
In de individuele overeenkomst kan worden
afgeweken van het eerste lid.
De Opdrachtgever kan uiterlijk tot 7 dagen na
totstandkoming
van
de
overeenkomst
de
overeenkomst annuleren.
Indien PELSCH de producten al heeft verzonden en
de overeenkomst wordt geannuleerd dient de
Opdrachtgever op eigen kosten zorg te dragen voor
spoedige terugzending aan PELSCH.

6.

7.

De door PELSCH verstuurde facturen dienen binnen
14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de
Opdrachtgever betalen volgens de overeengekomen
termijnen en de percentages zoals deze in de
overeenkomst zijn vastgesteld.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, verkeert
hij zonder verdere ingebrekestelling direct in verzuim.
PELSCH is in dat geval bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het
aan haar verschuldigde bedrag.
Bij niet-tijdige betaling heeft PELSCH het recht de
nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is de
Opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand
over het openstaande bedrag tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke
(handels)rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige
verschuldigde bedrag.
Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever
naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens
de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter
hoogte van 15% van het openstaande bedrag met
een minimum van €40.
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen
en percentages laten onverlet het recht van PELSCH
om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van
PELSCH zolang deze niet, dan wel niet volledig
betaald zijn.

Artikel 10 – faillissement en surseance van betaling
1.

Zowel PELSCH als de Opdrachtgever hebben het
recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in
geval van faillissement of surséance van betaling van
de andere partij. In geval van faillissement van de
Opdrachtgever heeft PELSCH het recht de
overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Onverlet haar aansprakelijkheid op grond van de wet
en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is
PELSCH niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van oorzaken die PELSCH niet kende noch
behoorde te kennen
Op de Opdracht rust de plicht om binnen redelijke
grenzen al die maatregelen te treffen die schade
(hadden) kunnen voorkomen of beperken.
PELSCH
verplicht
zich
haar
aansprakelijkheidsrisico’s te dekken door een
verzekering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt
gedekt is de aansprakelijkheid van PELSCH beperkt
tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat
gedeelte
van
de
opdracht
waarop
de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
De
Opdrachtgever
vrijwaart
PELSCH
voor
aanspraken van derden jegens PELSCH indien
PELSCH schade veroorzaakt doordat door de
Opdrachtgever of door derden die de Opdrachtgever
daartoe
heeft
aangewezen
onvoldoende
of
onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze
informatie wel bij PELSCH bekend was geweest, tot
voorkoming of beperking van de schade had kunnen
leiden.
PELSCH is niet aansprakelijk indien de schade is te
wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan
wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of
namens de Opdrachtgever.
De
Opdrachtgever
is
tegenover
PELSCH
aansprakelijk voor schade die door een aan de
Opdrachtgever
toerekenbare
tekortkoming
is
veroorzaakt.
Klachten betreffende uitvoering van het werk of de
levering van goederen zijn niet ontvankelijk, indien
Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem
mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering
van het werk of levering van de goederen in acht
heeft genomen.

Artikel 12 – Reclame
9.

10.

11.

12.

13.

Opdrachtgever dient de zaken direct bij ontvangst te
inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke
bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden
moeten worden ontdekt, dienen binnen 10 dagen na
ontvangst schriftelijk ter kennis van PELSCH te zijn
gebracht.
Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de
inspectie, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, zijn
ontdekt, dienen binnen 10 dagen nadat deze bij de
Opdrachtgever
zijn
gemeld,
respectievelijk
redelijkerwijs aan Opdrachtgever hadden kunnen
blijken, schriftelijk ter kennis van ons te zijn gebracht.
De in de leden 1 en 2 van dit artikel vermelde
reclames kunnen in elk geval niet meer worden
ingediend, nadat 6 maanden van levering zijn
verstreken.
Opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken
retour te zenden, tenzij PELSCH hiermee tevoren
uitdrukkelijk heeft ingestemd.
Indien Opdrachtgever desondanks de zaken retour
zendt, worden deze, voor zover zij niet door ons zijn
geweigerd,
voor
rekening
en
risico
van
Opdrachtgever ter beschikking van Opdrachtgever
gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de

juistheid van de eventuele aanspraak op reclame
zoals vermeld in dit artikel kan worden afgeleid.
14. Door PELSCH aan Opdrachtgever verstrekte
monsters, adviezen, berekeningen, mededelingen,
kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen,
tekeningen en opgegeven afmetingen, hoeveelheden,
kleuren, gewichten, materialen, materiaalstructuur,
samenstelling, capaciteiten, resultaten en/of andere
gegevens
gelden
slechts
als
benaderende
omschrijving van de zaken. Slechts indien de zaken
zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens is
Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst binnen 7
dagen na datum van levering te ontbinden.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
1.
2.

Op elke offerte of overeenkomst tussen PELSCH en
de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen tussen PELSCH en de Opdrachtgever
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van
de rechtbank Midden-Nederland.

Zeewolde, 1 april 2017

