Liroy B.V. - Postbus 504 - 2280AM Rijswijk ZH
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: algemeen
Op al onze aanbiedingen en alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend deze
algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Voorwaarden van de koper zijn alleen van toepassing indien en voorzover wij deze
schriftelijk hebben aanvaard. Afwijkingen van de voorwaarden gelden alleen indien
zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2: aanbiedingen - totstandkoming overeenkomsten
Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend. Door onze
schriftelijke bevestiging van een order of door de feitelijke uitvoering van een order komt
eerst een overeenkomst tot stand.
Artikel 3: prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn al onze prijzen exclusief BTW en
verzendingskosten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst arbeidskosten, kosten van
vervoer, invoerrechten of andere overheidslasten, dan wel de prijzen van onze leverancier
stijgen, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen evenredig onder opgave van de reden
te verhogen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de Euro of van de muntsoort van
het land van onze leverancier nadelig voor ons gewijzigd wordt, zijn wij gerechtigd de prijzen
dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 4: levering
De levering geschiedt steeds “af magazijn”. Op het moment dat de goederen ons terrein
hebben verlaten is de levering perfect (ook indien wij ingevolge art. 5 zelf voor vervoer
zorgdragen) en draagt de koper alle verantwoordelijkheid voor de goederen. Overeengekomen
levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden ons niet.
Overschrijding van levertijd geeft de koper derhalve geen recht ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 5: vervoer
Onverminderd het in artikel 4 bepaalde kan worden overeengekomen dat wij het vervoer/de
verzending verzorgen. Deze afspraak dient expliciet schriftelijk te worden overeengekomen.
In dat geval zullen wij gerechtigd zijn vracht- en administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 6: reklames/garanties
Reklames over de goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk
aan ons te worden medegedeeld. Indien het bederfelijke waar betreft is deze termijn
teruggebracht tot 24 uur na levering. Bij gebleken juistheid van de reklame geven wij dezelfde
garantie als wij op onze beurt van onze leverancier krijgen.
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Artikel 7: retourzendingen
Geleverde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders met ons
is overeengekomen.
Geven wij onze toestemming tot teruggave dan zullen retourkosten in rekening worden
gebracht.
Artikel 8: overmacht
Ingeval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst voor ontbonden te houden
zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn dan wel zijn wij gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten voor maximaal 6 maanden, na afloop van welke termijn
wij verplicht zijn de koper mee te delen of wij alsnog tot uitvoering over zullen gaan dan wel
de overeenkomst voor ontbonden te zullen houden. Onder gevallen van overmacht worden
onder meer verstaan: mobilisatie, oproer, oorlog, oorlogsgevaar, molest, natuurrampen, brand,
bedrijfsstoringen, stakingen in het bedrijf of in het bedrijf van ingeschakelde derden, uit- en
invoerverboden en overigens alle omstandigheden waaronder nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd.
Artikel 9: betaling- buitengerechtelijke invorderingskostenrenteberekening- eigendomsvoorbehoud
De betaling geschiedt à kontant bij levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Andere betalingsafspraken dienen schriftelijk door ons te zijn vastgelegd. Indien “op
rekening” wordt geleverd dient binnen 14 dagen na faktuurdatum te zijn betaald. Betaling
dient alsdan te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen bank- of
girorekening zonder enige aftrek of schuldvergelijking tenzij anders schriftelijk met ons is
overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente in rekening
gebracht over het faktuurbedrag vanaf de faktuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening
ad 1,5 % per maand. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn direkt zonder
ingebrekestelling verschuldigd de werkelijk gemaakte/te maken buitengerechtelijke
invorderingskosten met een minimum van € 200,-- exclusief BTW. De door ons geleverde
goederen blijven ons eigendom zolang geen betaling van hoofdsom, rente en
invorderingskosten heeft plaatsgevonden.
Betaling geschiedt in Euro tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
In geval van wanprestatie zoals vorenbedoeld zijn wij gerechtigd onze goederen, zonder
Rechterlijke tussenkomst terug te nemen.In dat geval strekken deze goederen tot verhaal van
onze vordering op de opdrachtgever, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot
vergoeding van al hetgeen hij aan ons verschuldigd zal zijn, een vergoeding wegens
waardevermindering van de goederen daaronder begrepen.
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Artikel 10: wanprestatie
Indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn bedrijf staakt, failliet
wordt verklaard, zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt of een regeling van
zijn schulden treft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder Rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van de kosten, schaden en
renten.
Artikel 11: aansprakelijkheid jegens derden
Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende direkt of indirekt uit de aanwezigheid en/of
het gebruik van door ons geleverde goederen is steeds voor rekening van de koper en deze
vrijwaart ons terzake volledig. Aansprakelijkheid zal nimmer verder strekken dan de door ons
verkregen garanties zijdens leveranciers.
Artikel 12: toepasselijk recht- bevoegde Rechter- geschillen
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Terzake van alle geschillen is
uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage onverminderd ons recht
onze kontraktspartij te dagvaarden voor de Rechter in het Arrondissement of het Kanton
waarin hij woonachtig of gevestigd is. De President van de Arrondissementsrechtbank te
´s-Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van en zijn toestemming te geven aan verzoeken
terzake van conservatoire en/of revindicatoire met inbegrip van sequestratie ook al is de
wederpartij niet gevestigd en/of woonachtig in het Arrondissement ´s-Gravenhage.

Onze algemene voorwaarden gedeponeerd ter kamer van koophandel Haaglanden te
´s-Gravenhage onder no. 27186427 zijn van toepassing op al onze leveringen en offertes.
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