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Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van PROJECT FLOORS GmbH 

 

1. Algemeen 

1.1  Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze gelden ook voor alle 

toekomstige handelsbetrekkingen, ongeacht of ze niet nogmaals uitdrukkelijk bestanddeel zijn van nieuwe gesloten overeenkomsten. Afwijkingen 

van deze Algemene Voorwaarden, vooral inzake de rechtsgeldigheid van inkoopvoorwaarden van de koper, hebben onze uitdrukkelij ke 

toestemming nodig. Andersluidende bevestigingen van de koper die wijzen op eigen verkoop- of inkoopvoorwaarden worden niet aanvaard. Wij 

gaan uitsluitend verbintenissen aan met ondernemers. 

1.2  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de leveringsmogelijkheden die gelden ten tijde van de offerteverstrekking. Bestellingen zijn 

voor ons alleen bindend voor zover wij deze hebben bevestigd of de dienovereenkomstige goederen aan de koper toegezonden hebben. 

Mondelinge nevenrestricties zijn alleen rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn. 

1.3 Verrekening en facturatie worden vastgesteld op grond van de prijzen die op de dag van verzending gelden, exclusief het terzelfdertijd geldende 

btw-tarief. 

2. Levering 

2.1  De levering geschiedt in overeenstemming met de leveringsvorm die voor het product geldt. Voor orders met een netto-goederenwaarde boven € 

1.500 franco. Voor orders beneden € 1.500 geldt een toeslag. Bijkomende kosten voor gewenste expreslevering of eigen verzending worden apart 

in rekening gebracht. 

2.2   Levertijden en levertermijnen vereisen tekstformulier. Bij verzuimde overschrijding van een vast overeengekomen levertermijn wordt een nieuwe 

alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke levertermijn vastgelegd. Pas na verstrijken van deze levertermijn treedt laattijdige levering 

als zodanig in. 

2.3 De kosten voor de emballage zijn voor onze rekening. Onze producten worden op zorgvuldigste wijze verpakt. De verpakking wordt door ons niet 

teruggenomen. 

3. Overmacht 

3.1  In het geval van overmacht – waaronder wordt verstaan onvoorziene incidenten en omstandigheden, welke ondanks zorgvuldige reglementaire 

opvolging van de bedrijfsvoorschriften, zijn ontstaan – worden de verplichtingen uit de overeenkomst van de partijen opgeschort zolang de storing 

duurt en afhankelijk van de omvang van de storing. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen langer duurt dan 6 

weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, inzake de omvang van de goederen en diensten, te ontbinden. Een eventuele 

schadevergoeding die hieruit voortvloeit wordt uitgekeerd in afhankelijkheid van of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ander recht op 

schadeloosstelling bestaat niet. Deze regeling geldt niet voor garantiegevallen. 

4. Verzending, risico-overdracht 

4.1   Inlading en verzending geschieden onverzekerd voor risico van de koper. De risico-overdracht gaat op de koper over op het moment dat de 

dienovereenkomstige goederen bij de opdrachtgever van de verzending afgeleverd worden en als geleverd gelden. 

4.2 Het transport van de goederen komt voor risico van de koper, die ook voor de verzekering van de goederen verantwoordelijk is. Schade aan de 

geleverde goederen, die kennelijk het gevolg zijn van de transportwijze, dienen door de koper onmiddellijk bij aankomst van de goederen aan de 

expediteur te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen schriftelijk aan de expediteur medegedeeld te worden. Door deze 

regeling vervalt de verplichting van controle bij aankomst van de goederen alsmede de verplichting tot kennisgeving voor de koper conform § 377 

HGB (Duits handelswetboek) niet. 

5. Betaling 

5.1 Betalingen dienen binnen 20 dagen na factuurdatum te geschieden plus 2 verplichte verzendingsdagen. Vanaf deze dag is de koper van 

rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. 

5.2   Voor betalingen geldt: 

Binnen 10 dagen 2% korting 

Binnen 20 dagen netto zonder aftrek 

5.3    De betalingstermijnen worden berekend overeenkomstig 5.1. 

De betaling geldt als verricht als de verkoper het geld heeft geïnd of bij wege van een bankovermaking op het moment dat de bank van de verkoper 

de bijschrijving heeft uitgevoerd. 

5.4  Indien de koper niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, wordt behoudens een indiening van een verdere eis tot schadevergoeding, een voor 

de bank gebruikelijke debetrente - minstens 9 % boven de basisrente – berekend, evenals een wettelijke forfaitaire vergoeding van 40 €. 

5.5  Het recht op kortingsaftrek komt automatisch te vervallen zolang de koper de verschuldigde som van voorafgaande rekeningen nog niet heeft 

voldaan. 

5.6  Slechts onbetwiste en rechtsgeldige vorderingen geven de koper het recht op verrekening en inhouding. 
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6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1   Wij behouden ons het eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al onze vorderingen jegens de klant die wij geldend kunnen maken, 

alsmede vorderingen die in de toekomst ontstaan, volledig zijn voldaan. Het is de klant toegestaan om in redelijkheid over de gekochte goederen 

binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf juridisch te beschikken. 

6.2  Het eigendomsvoorbehoud omvat eveneens de door verwerking, combinatie, vermenging of verbinding van onze goederen verkregen producten tot 

de volledige waarde, waarbij wij als producent gelden. Wanneer bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden, het 

eigendomsrecht van deze derden blijft bestaan, verkrijgen wij het mede-eigendom, naar de verhouding beoordeeld betreffende de factuurwaarde 

van de verwerkte goederen. 

6.3 De uit de doorverkoop bestaande vorderingen jegens derden draagt de koper reeds nu in totaliteit respectievelijk in hoogte van ons eventuele 

mede-eigendomsaandeel (in de zin van artikel 6 lid 2) aan ons over ten behoeve van de zekerheidsstelling. Hij is gemachtigd deze op onze kosten 

te innen, totdat zijn betaling aan ons wordt herroepen of gestaakt. De koper is tevens niet gerechtigd deze vorderingen af te staan met het doel 

vorderingen door middel van factoring te innen, tenzij tegelijkertijd de factor de verplichting heeft om de tegenprestatie in hoogte van ons aandeel in 

de vordering zolang aan ons te leveren als de vorderingen van onzentwege tegen de koper bestaan. 

6.4 Toegang van derden, bijvoorbeeld door diefstal, beslaglegging of anders, tot de ons toebehorende goederen en vorderingen dient ons terstond 

door de koper middels een e-mail medegedeeld te worden. Het e-mailadres luidt: geschaeftsleitung@project-floors.com. 

6.5 De goederen en de in hun plaats komende vorderingen mogen vóór volledige betaling van onze vorderingen noch aan derden verpand, noch als 

cautie in eigendom overgedragen of afgestaan worden. 

6.6 Indien de waarde van de cauties onze vorderingen met meer dan 20 % overstijgt, zullen wij op verzoek van de koper de cauties voor dat deel naar 

onze keuze vrijgeven. 

7. Schadevergoeding 

7.1 De schadevergoeding wordt beperkt tot de gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid, voor zover dit wettelijk is toegestaan. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1   De onderhavige regelingen gelden voor onze kopers en alle andere gebruikers van onze producten; ze zijn aldus van toepassing op de complete 

aanbodketen. 

8.2  Alle technische gegevens over geschiktheid, verwerking en toepasbaarheid van onze producten, technische advisering en overige gegevens 

volgen naar eer en geweten, maar stellen de koper of de gebruiker van onze goederen niet vrij van eigen controles en tests alsmede de uitvoering 

van verrichtingen inzake aanpassing aan individuele omstandigheden. In de handel gebruikelijke of geringe afwijkingen van kwaliteit, gewicht, 

grootte, dikte, breedte, uitrusting, dessin, oppervlaktestructuur en kleur worden niet als gebrek beschouwd. 

8.3  De koper dient de goederen onverwijld na ontvangst op volledigheid, juistheid en foutloosheid te controleren. Duidelijk zichtbare gebreken leiden 

slechts tot garantieclaims, indien er binnen één week in de zin van artikel 8 lid 5 na ontvangst van de goederen bij ons aang ifte van gedaan wordt. 

Indien de koper van oordeel is dat hij reden heeft tegen de geleverde goederen bezwaar te maken, mag de verwerking c.q. verdere verwerking van 

de goederen niet plaatsvinden. Voor zover de goederen verder verwerkt worden, worden wij van alle aansprakelijkheid voor schade en indirec te 

schade vrijgesteld (§ 442 zin 1 juncto § 439 lid 3 zin 2 BGB (Duits burgerlijk wetboek). Op dringend verzoek van ons en op onze vraag dienen de 

goederen volledig of in de vorm van gebrekkige proefexemplaren ter controle toegezonden te worden. 

8.4   Voorwaarde voor garantieclaims bij verborgen gebreken is dat de koper of de gebruiker van onze goederen de klacht over de betreffende gebreken 

onverwijld conform artikel 8 lid 5  aan ons doorgeeft. Inzake verborgen gebreken kan men vorderingen slechts doen gelden, als de koper of diens 

afnemer het bewijs levert van een feilloze ondergrond, het gebruik van geschikte kleefstoffen, een deskundige verwerking, een  normale belasting 

(hieronder wordt een voor het aanbevolen gebruiksdoeleinde gebruikelijke en voor de fabrikant kenbare, te verwachten belasting verstaan) en 

reglementair voorgeschreven onderhoud. 

8.5 Gebreken dienen aan het e-mailadres technik@project-floors.com gemeld te worden onder vermelding en met toevoeging van de voor ons 

noodzakelijke gegevens waaronder: koopgegevens, bewerkingsgegevens, algemene gegevens over bouwplaats en installatie, eventueel ook 

foto’s. De gebreken kunnen ook middels ons reclamatieformulier per brief medegedeeld worden. 

8.6 De beslissing of de klacht over het gebrek geldend gemaakt kan worden en de omvang van de nakoming wordt aanvaard ligt uitsluitend bij onze 

bedrijfsleiding/verkoopleiding. Wij behouden ons het recht voor in het geval van gebreken in overeenstemming met de gebruiker de schade zelf 

ongedaan te maken of voor het ongedaan maken van de desbetreffende gebreken een geschikte professionele onderneming aan te trekken. De 

wettelijke voorschriften inzake de verkoop van consumptiegoederen blijven door deze regelingen onaangetast; de geldigheid van deze 

voorschriften blijft in volle omvang bestaan.  

In het geval van gebreken zeggen wij toe artikelen te leveren die vrij zijn van gebreken. Een vervangende levering wordt op passendste wijze 

volbracht. Wij behouden ons het recht op kleurafwijkingen voor, omdat we geen reserveleveringen uit dezelfde productie of batch als de vorige 

levering kunnen garanderen. Geringe kleurverschillen die zich voordoen bij latere leveringen komen tot stand op grond van andere 

productiemethodes en rechtvaardigen geen klachten. 

9. Plaats van nakoming en toepasselijk recht 

9.1 Op de Algemene Voorwaarden en alle juridische betrekkingen tussen ons en de koper is het Duitse recht van toepassing. De toepassing van 

geharmoniseerde internationale kooprechtregelingen is uitgesloten. 

9.2 Plaats van nakoming voor leveringen en betalingen is Hürth. 

9.3 Terzake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel geschillen die direct of indirect daarvan het gevolg zijn of eruit 

voortvloeien, zal voor beide partijen, voor zover de koper handelaar is, en onafhankelijk van de vordering, de rechter te Keulen of in een andere 

plaats van onze keuze, bevoegd zijn. 

9.4 In het geval een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, alsmede een bepaling inzake andere met ons gesloten overeenkomsten niet 

rechtsgeldig is of zal zijn, blijven de overige bepalingen of overeenkomsten onverkort in stand. 
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