
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BUBIN BUITEN- & BINNENRECLAME GEVESTIGD TE HEESCH DE WISBOOM 1. 
 

 
 
Artikel  1 Toepasselijkheid. 
1. Onder opdrachtgever verstaan wij in deze leveringsvoorwaarden een opdrachtgever, aspirant-opdrachtgever, aanbesteder van enig werk, al  diegenen die met wensen te 
      doen te wensen te doen, daarbij als onze afnemer optredende. Hierna te noemen contractpartner. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.   Op al  onze aanbiedingen, offertes, op alle aan ons verstrekte opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende activiteiten zijn onze 
      leveringsvoorwaarden van toepassing. Door het verstrekken van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst accepteert contractspartner onze 
      leveringsvoorwaarden.  

Deze voorwaarden treden in plaats van, en sluiten alle voorwaarden welke door onze contractspartij zijn gesteld zullen worden uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen. 

 
Artikel  2 Aanbiedingen 
1.     Alle offertes, prijsopgaven en adviezen, met eventuele bijlagen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en gebaseerd op de door      
        onze contractspartner verstrekte gegevens. Een offerte is geldig gedurende 1 maand. 
2.     Wij hebben het recht, indien met ons uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten welke wij hebben moeten maken om offerte of prijsopgave te doen, 
        waaronder begrepen de kosten van het vervaardigen van tekeningen, ontwerpen etc., in rekening te brengen aan degene, die om offerte of prijsopgave heeft verzocht. 
3.     Alle orders, door onze contractpartner, alsmede diens vertegenwoordigers of tussenpersonen gegevens c.q. opgenomen binden ons eerst nadat wij deze schriftelijk  
        hebben bevestigd en tegen deze bevestiging niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar is gemaakt. 
4.     De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum van verzending van onze opdrachtbevestiging danwel op de datum van ontvangst van de door  
        onze contractpartner voor akkoord getekende offerte of orderbevestiging, of op de datum waarbij wij bij contante verkoop aan onze leveringsverplichting hebben 
        voldaan. 
 
Artikel  3 Prijzen 
1.     Alle prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, vastgesteld in Euro’s en exclusief de daarover verschuldigde belastingen, eventuele invoerrechten of  
        andere lasten en exclusief de kosten voor verpakking en emballage. 
2.     Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen en voorwaarden geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing. 
        Indien externe omstandigheden zulks noodzakelijk maken, zijn wij gerechtigd eventueel de daaruit voortvloeiende prijsverhoging aan contractspartner in rekening te  
        brengen. Een verhoging als in dit artikel omschreven, geeft onze contractspartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 
3.     Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Zij vervallen onmiddellijk zodra onze contractspartij in verzuim is met betrekking tot enig van haar  
        verplichtingen uit hoofde van welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook. 
 
Artikel  4  Levering 
1.    De dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtacceptatie, is bepalend voor de aanvang van levertijd. Wanneer voor de uitvoering van de opdracht bepaalde vergunningen,  
       gegevens, tekeningen etc. nodig zijn, bepaalde formaliteiten vervuld moeten worden dan wel ons een eerst betaling bij bestelling vereist wordt, begint de levertijd te  
       lopen op het moment dat bovengenoemde voorwaarden door contractspartner voldaan is. De contractspartner draagt het risico van een eventuele niet-verlening van 
       gevraagde vergunning, zodat ook wanneer een overeenkomst niet kan doorgaan i.v.m. het niet verlenen van een vergunning reeds verrichte arbeid e.d. door 
       contractspartner aan ons dient te worden betaald. De levertijd is steeds vrijblijvend, doch wij zullen deze zo nauwkeurig mogelijk nakomen. Overschrijding van de 
       levertijd geeft contractspartner geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering van de goederen, dan wel bij levering in gedeelten,  de 
       goederen welke al zijn verzonden. Wanneer contractpartner schriftelijk of mondeling is meegedeeld dat de goederen ter verzending gereed staan, gelden deze als 
       geleverd. 
 
Artikel  5  Verzending en verpakking 
1.     Leveringen zijn voor risico van onze contractspartner vanaf het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten en aan de contractspartij of aan een  vervoerder of ander  
        persoon, die met de uitvoering van de verzending wordt belast, worden overgedragen. Wij zijn niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij  
       anders schriftelijk is overeengekomen. De kosten van emballage en verzending zijn voor rekening van contractspartij. 
2.    Bij vertraging in het aannemen van bestelling door onze contractspartij in het geval van andere, niet aan ons te wijten oorzaken, gaat het risico op onze contractspartij  
       over het moment dat haar wordt gemeld dat de bestelling klaar staat om te verzenden. 
 
Artikel  6 Eigendomsvoorbehoud en zekerheden 
1.    De door ons geleverde goederen en/of verwerkte materialen blijven ons eigendom tot het tijdstip waarop onze contractspartij aan al haar uit de met ons gesloten  
       overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Wij  zijn tot dat tijdstip onherroepelijk gerechtigd om alle geëigende maatregelen te treffen om 
       wederom in het bezit te komen van de betreffende goederen. Evenwel draagt onze contractspartij vanaf de levering het risico voor alle directe en indirecte schade die 
       aan of door de zaken mocht ontstaan alsmede voor alle kosten die op de zaken mochten vallen. 
2.    Onze contractspartij is gehouden ons eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de goederen noch in pand geven noch als zekerheid uit handen  
       geven. Ingeval van inbeslagneming van zaken dienen wij onverwijld op de hoogte worden gebracht. 
3.     In geval door ons geleverde goederen deel gaan uitmaken van een goed, tast zulks ons eigendomsrecht niet aan. Daarentegen verkrijgen wij het desbetreffende  
       overdracht van vorderingsrechten een daartoe strekkende akte. Een en ander dient tot zekerheid ten belopen van de factuurwaarde van doorverkochte zaken.  
       Onze contractspartij verbindt zich reeds bij het aangaan van een overeenkomst met ons onherroepelijk aan alle in deze gestelde vereisten te voldoen. 
4.    Wij hebben het recht de betreffende goederen tot ons te nemen bij niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement. Wij zijn gerechtigd daartoe terreinen en  

  gebouwen van contractspartij te betreden. 
5.    Wij behouden ons het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde modellen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, foto’s, films,  
        afbeeldingen, teksten, beschrijvingen, handleidingen, ideeën etc. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen offertes of prijsopgaven, en met ons gesloten 
        overeenkomsten de hierboven omschreven goederen door ons worden gemaakt, blijven deze ten alle tijden ons eigendom, ongeacht of tussen partijen een overeenkomst  
        tot stand komt. 
6.    Het is onze contractspartij, of degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verboden de door ons vervaardigde of verstrekte goederen, zoals 
        hierboven omschreven, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, aan derden ter inzage in gebruik te geven, of voor zich zelf te 
       gebruiken. 
7.    Onze contractspartner, of degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verplicht zich de eventueel aan ons toekomende octrooi-, model-,  
       licentieauteurs-, of andere rechten te respecteren en zich van iedere inbreuk daarop in welke vorm dan ook te onthouden. Dit geldt tevens voor zijn personeel,  
        tewerkgestelde en relaties. Onze contractspartij vrijwaart ons voor alle kosten schades en interesten, die het gevolg zijn van een door hemzelf of zijn personeel,  
        tewerkgestelde of relaties gemaakte inbreuk op  onze in dit artikel bedoelde rechtend. 
8.    Onze contractspartij, of degene die ons om advies, offertes of prijsopgave heeft verzocht, is eveneens aansprakelijk indien door zijn opzet, schuld of onzorgvuldigheid 
       een derde inbreuk maakt op aan ons toekomende rechten, waardoor wij het recht op volledige schadevergoeding van deze derde partij. 
9.    Indien onze contractspartij, of degene die ons om advies, offertes of prijsopgave heeft verzocht, een uit dit artikel voortvloeiende verplichting  niet of  niet  
       behoorlijk nakomt, verbeurt deze een direct opeisbare boete van  €  4500,00 per overtreding en van  € 450,00 per dag dat de overtreding voorduurt onverminderd ons  

  recht om volledige schadevergoeding terzake te vorderen. Compensatie met enige verplichting van ons jegens onze contractspartij is uitgesloten. 
 

Artikel  7   Schades 
1.     Het risico voor schade aan of door geleverde goederen gaat na levering over op de opdrachtgever. Schade aan goederen door vernieling van de verpakking is tevens 
        voor risico en rekening van contractspartner. Wanneer de contractspartner is meegedeeld dat de goederen voor  verzending gereed staan, de goederen  
        niet afneemt, worden zij voor rekening en risico van opdrachtgever door ons opgeslagen. Verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van  
        opdrachtgever. Aan ons ter inspectie, bewerking of reparatie afgegeven goederen worden door ons tegen geen enkel risico verzekerd. 
 
Artikel  8 Garantie en aansprakelijkheid. 
1.     Wij leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen normale kwaliteitsgoederen en arbeid. Wanneer offerte en/of levering volgens monster gedaan is, geldt het 
        monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid en/of kleur. 
2.     Geleverde goederen en geaccepteerde goederen worden niet teruggenomen , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.     Reclamering betreffende de uitvoering van de opdracht, de levering of de facturen, moeten binnen 8 dagen met opgave van feiten en omstandigheden waarop de  
        reclame betrekking heeft schriftelijk plaatsvinden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak hieromtrent. Gebreken bij een deel van het geleverde,  
        geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde gehele partij. 
4.     Door de opdrachtgever doorgeleverde goederen worden geacht zijn goedgekeurd vanaf het moment van doorlevering. 
5.     Wij leveren garantie gedurende 12 maanden na levering voor materiaal- en fabricagefouten. Dit houdt in dat wij voor onze rekening fouten herstellen of het geleverde 
        geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Voor zover goederen ter bewerking, reparaties etc. worden verstrekt, geldt de garantie alleen  
        voor deze bewerking. Wanneer fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage, of  
        wanneer de oorzaak van fouten duidelijk aangetoond kan worden geldt deze garantie niet.  
        Onderdelen welke niet door ons vervaardigd zijn genieten een garantie overeenkomstig de verleende garantie van onze leveranciers. 
6.     Van de door ons gegeven garanties zijn utgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage ondeskundig gebruik of gebruik buiten de normale 
        bedrijfsdoeleinden of bedrijfsomstandigheden van onze contractspartner, bedieningsfouten, of ingrepen van derden, die zonder onze uitdrukkelijke toestemming werden 
        uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder onze voorkennis door derden werkzaamheden zijn verricht aan de door ons geleverde zaken, alsmede met  
        betrekking tot de door ons verrichte  herstel- en/of verbeteringswerkzaamheden. 
7.     In alle gevallen van gebrekkige leveringen en/of bij slechte uitvoering van werkzaamheden, is het recht tot schadevergoeding uitgesloten, tenzij ons aansprakelijkheid  
        wettelijk niet is toegelaten. 
 



8.     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, door ons of onze contractspartner ingeschakeld in het kader van een met ons gesloten  
        overeenkomst, noch voor enigerlei omstandigheden buiten onze wil en toedoen waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd, of  
        anderszins wordt gestoord. 
9.     De verplichting van onze contractspartner om ons te vrijwaren, geldt ook ten opzichte van een door ons ingeschakelde derde partij welke met de uitvoering  van de 
        gesloten overeenkomst is belast 
10.  Onze contractspartner kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 

 
 
Artikel  9 Reclames 
1.     Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze of andere hiermee samenhangende  overeenkomsten  
        heeft voldaan. Voor dit tijdstip is opdrachtgever niet gerechtigd goederen in eigendom over te dragen ( ook niet tot zekerheid ). 
 
Artikel  10 Betaling 
1.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling binnen 8 dagen respectievelijk 30 dagen na factuurdatum verplicht. Wij kunnen voor nakoming van de 
        betalingsverplichting, zekerheidsstellingen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of verzenden onder rembours. Indien de betaling termijnen 
        overeengekomen is, dient deze betaling te geschieden overeenkomstig het gestelde hieromtrent in onze opdrachtacceptatie. Bij nalatigheid  in de betaling wordt 
        contractpartner geacht in gebreke te zijn en zijn wij gerechtigd 2% rente per maand of gedeelten van een maand in rekening te brengen. 
2.     Indien onze contractspartij in verzuim is met betrekking tot betaling, wordt het verschuldigde bedrag voorts verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke 
         kosten, waaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand. In ieder geval is onze contractspartij 20% buitenrechtelijke incassokosten, exclusief de eventueel 
        daarover verschuldigde belasting, over de hoofdsom en opengevallen rente verschuldigd, te vermeerderen met de contractuele of wettelijke rente over de incassokosten 
        en aanvang van en gerechtelijke procedure, een en ander met een minimum  €  50,00. Wij zijn niet gehouden aan te tonen dat wij in de uitgave van de in dit lid  
        bedoelde kosten zijn vervallen. 
3.     Ingeval er sprake is van een gerechtelijke procedure zijn wij gerechtigd alle rechtelijke kosten gebaseerd op het tarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde  
        van Advocaten. 
4.     Alle betalingen door of namens de contractspartij gedaan zullen in mindering worden gebracht op de oudste openstaande factuur tenzij schriftelijk anders is 
        overeengekomen. 
 
Artikel  11 Overmacht 
1.      Wij hebben het recht, onverminderd onze overige rechten, indien wij door overmacht verhinderd de overeenkomst op te schorten of de vereenkomst, geheel of 
          gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, het een en ander ter onzer keuze zonder dat wij gebonden zijn tot enig  schadevergoeding of anderszins. 
2.      Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid van onze wil onafhankelijk, ook al was deze ten tijden van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, als 
         gevolg waarvan nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door contractspartner niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in  
         ieder geval begrepen: gebrek aan grondstoffen, fabriekstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, 
         epidemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oorlog, oorlogsgevaar,  blokkade, verkeersstremmingen, vandalisme, gebrek aan vervoermiddelen, in  
         en uitvoerverboden, grote wijzingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaatshebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of vordering van  
         voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand en stormschade, overstromingen, transportvertragingen, alle belemmeringen 
         veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet door ons 
         kan worden gevergd. 
3.      In dat geval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat hierover gerechtelijke tussenkomst vereist  
         is en zonder gehouden zijn tot enige vergoeding. Een dergelijk verplichting van contractspartner tot betaling van het reeds geleverde en de reeds gemaakte onverlet. 
 
Artikel  12 Ontbinding 
1.     Wij hebben het recht overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden indien: 

- onze contractspartner in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting jegens ons; 
- een contractspartij onder curatele wordt gesteld; 
- door of voor de contractspartij surséance van betaling of faillissement is aangevraagd; 
- onze contractspartij wordt getroffen dor beslaglegging of fiscale invorderingsmaatregelen. 

2.     In geval van ontbinding zoals  onder punt 1 genoemd hebben wij het recht tot het vorderen van vergoeding van de door geleden of te lijden schade, ( incasso) kosten 
         terzake van reeds verrichte werkzaamheden en gederfde winst. De gederfde winst wordt gelijk gesteld aan een derde van het op de overeenkomstbetrekking hebbende 
        ( factuur) bedrag. In geval van ontbinding van de overeenkomst door onze contractspartij op grond van zijn  faillissement of surséance van betaling hebben wij  
        eveneens het recht op de in dit artikel genoemde schadevergoeding. 
 
Artikel  13 Installatie 
1.    Indien wij de installatie, of  het opstarten van het systeem op ons hebben genomen, zal de contractspartij alle daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen kosteloos ter  
        beschikking aan ons personeel stellen. 
 
Artikel  14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
1.    Op al onze aanbiedingen, verbintenissen, met ons gesloten overeenkomsten en uitvoering daarvan is het Nederlandse Recht van toepassing. 
2.    Alle geschillen gerezen tussen ons en onze contractspartij waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van  
       openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan 
       geven volgens normale regels ter competentie op te treden. 
3.    Voor iedere contracterende partij is onzevestigingsplaats de plaats van uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
 
Artikel  15 Slotbepalingen 
1.     Wij hebben te allen tijde het recht onze rechten en plichten uit hoofde van welke met onze contractspartij gesloten overeenkomst ook aan derden  geheel of gedeeltelijk 
        over te dragen. 
 


