Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van E-Zon te Nijmegen, bij de Kamer van Koophandel te Arnhem
gedeponeerd onder no. 9206547
A. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
mogelijk indien uitdrukkelijk door E-Zon schriftelijk overeengekomen.
B. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Indien bij opdracht tot levering van goederen de samenstelling niet in
overeenstemming is met datgene wat ons ten tijde van de aanbieding bekend
is/was, is E-Zon gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerprijs aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, 8 weken geldig na datum van
offerte.
4. Met inclusief montage wordt bedoeld dat werkzaamheden op een redelijke
wijze kunnen worden uitgevoerd, zonder dat de monteur tijdens werkzaamheden
gehinderd/vertraagd wordt in de uitvoering daarvan. Werkzaamheden anders
dan de in de overeenkomst gespecificeerde (montage) werkzaamheden, zullen
tegen de bij de verkoper geldende tarieven aan koper worden doorberekend.
Indien het (de monteur van) verkoper, of door verkoper ingeschakelde monteur,
op grond van aan koper toe te rekenen redenen onmogelijk is de zaken te
plaatsen conform de overeenkomst, zal aan koper een bijkomende som in
rekening gebracht worden ter zaken van reis- en verblijfskosten van de monteur.
C. Kwaliteit en kwantiteit
1. Bij levering is het niet uitgesloten dat dessins of kleuren enigszins afwijken van
stalen uit de collectieboeken.
2. Dralon zonweringsdoek: ondanks de uiterst moderne weefapparatuur kunnen
draadovergangen e.d. niet voorkomen worden. Deze technische aspecten, welke
kwaliteit en levensduur niet beïnvloeden, kunnen nimmer aanleiding geven tot
recht op vervanging van het doek.
D. Levertijden en voorwaarden
1. De levertijden van E-Zon zijn niet bindend. Overschrijding van levertijden zal
de opdrachtgever nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding ,
ontbinding der overeenkomst of niet nakomen van enigerlei verplichting, welke
voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende
overeenkomst mocht samenvloeien, evenmin zal opdrachtgever al dan niet
krachtens machtiging door gerechtelijke overeenkomst, gerechtigd zijn
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel
zulks door derden te doen c.q. laten verrichten.
E. Garantie
1. Betreffende vervaardigde- en handelsgoederen.
2. Op goederen van E-Zon wordt garantie verleend voor materiaal en
fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat wij te onzer keuze de betreffende
goederen zullen repareren ofwel kosteloos vervangen.
3. De wederpartij kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan
hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke
dan ook, die bij het gebruik van goederen ontstaan. Ook indirecte schade komt
niet voor vergoeding in aanmerking.
4. De garantietermijn is voor ieder door E-Zon te leveren artikelen verschillend
maar is in ieder geval 1 jaar van kracht na levering c.q. gedurende de periode
van leveringsgarantie bepaling.
5. E-Zon behoudt zich het recht voor om ontstane kosten, welke niet door enige
garantiebepaling worden gedekt, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
6. Bij zelf meten en/of monteren zijn de werkzaamheden aan huis en/of ter
plaatse NIET gratis.
F. Reclames
1. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering wegens kennelijke gebreken
aan goederen moeten onverwijld, uiterlijk 8 dagen na levering der goederen
schriftelijk aan ons worden meegedeeld, bij ingebreke blijven daarvan wordt
geacht het werk te zijn aanvaard.
2. Reclame geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der
goederen te weigeren dan wel uit te stellen.
3. Schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik, alsmede slijtage, kunnen
nimmer voor rekening van E-Zon worden hersteld.

G. Annulering
1. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke
en schriftelijke toestemming van E-Zon indien de opdrachtgever de gesloten
overeenkomst wil annuleren dan is hij gehouden alle kosten en schade,
waaronder gederfde winst, met een minimum van 25% van het factuurbedrag te
vergoeden.
H. Aansprakelijkheid
1. Ondeugdelijke leveringen en/of welke omstandigheden dan ook geven de
wederpartij geen recht op de ontbinding der overeenkomst te vorderen, terwijl EZon in dergelijke gevallen niet verder aansprakelijk is dan weergegeven onder
artikel E 1 t/m 5.
2. Behoudens maat afwijkende schriftelijke overeenkomst neemt E-Zon geen
enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding van schade in welke vorm dan
ook of in verband met vertraging in levering c.q. te late levering.
3. Schade aan de bouw, voortkomende uit montagewerkzaamheden, en de
daaruit vloeiende kosten komen te allen tijde voor rekening van de
opdrachtgever. B.v. gebroken steenvoegen of loslatende pleisterlagen.
I. Betaling
Betaling van het door de wederpartij verschuldigde dient zonder korting of
schuldvergelijking te geschieden a contant of als besproken binnen 8 dagen na
factuurdatum. Bij betaling via onze pinautomaat (graag van te voren
aangeven bij E-Zon) de bank van te voren inlichten over het op te nemen
bedrag i.v.m. de maximale opname van de pinpas.
2. Bij overschrijding van deze termijn is E-Zon gerechtigd zonder voorafgaande
ingebrekestelling een vertragingsrente van 3% per maand te berekenen, waarbij
een deel van de maand voor een hele maand zal worden gerekend.
3. Het op de factuur vermelde der omzetbelasting dient steeds volledig betaald te
worden.
4. Niet betaling van de factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege ten
gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de
koper, ook die krachtens eventuele andere facturen.
5. Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de
rente, incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten
bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, te vermeerderen met de
verschuldigde BTW.
6. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementaanvraag blijft de
wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en de
buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
J. Overmacht
1. Alle omstandigheden ontstaan buiten onze wil of toedoen, welke van dien aard
zijn dat tijdige of verdere nakoming van de overeenkomst definitief of voorlopig
niet van ons kan worden gevergd, gelden als overmacht.
2. Als dan zijn wij gerechtigd, onverlet welke andere mogelijkheden of rechten de
overeenkomst te annuleren of nakoming daarvan uit te stellen, in alle gevallen
zonder enige aansprakelijkheid van de wederpartij.
K. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door E-Zon geleverde goederen blijven eigendom van E-Zon totdat
volledige betaling van al het ter zake verschuldigde heeft plaatsgevonden. Onder
betaling wordt verstaan volledige betaling van de hoofdsom, rente en eventuele
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten.
2. Zolang voormelde volledig betaling niet heeft plaatsgevonden is de wederpartij
niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of in
zekerheidseigendom over te dragen.
3. Van volledige betaling als bedoeld in lid 1 kan slechts sprake zijn indien het
verschuldigde bedrag door E-Zon is ontvangen. Afgifte van wissel of ander
handelspapier, debitering in rekening-courant of anderzijds kan mitsdien niet als
betaling worden beschouwd.

