Leveringsvoorwaarden Rolotex
Artikel 1
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Alle offertes en transacties geschieden overeenkomstig
onze algemene voorwaarden welke gedeponeerd zijn bij
de kamer van koophandel te Enschede.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes
en alle met ons afgesloten transacties. De opdracht van
cliënt geldt als acceptatie van deze algemene
voorwaarden.
Tenzij
schriftelijk
anders
wordt
overeengekomen gelden geen andere voorwaarden.
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
In verband met de korte levertijd die wij nastreven
worden orders niet schriftelijk bevestigd tenzij de afnemer
hier uitdrukkelijk om verzoekt.
Telefonisch verstrekte opgaven zijn bindend. De afnemer
draagt het risico voor eventuele fouten.
De afnemer is te allen tijde verplicht bestelde orders af te
nemen en zorg te dragen voor de betaling van de
verschuldigde bedragen na ontvangst.
Al onze prijslijsten zowel in, als verkoop zijn exclusief
plaatsingskosten.

Artikel 2

19. Afroep orders moeten binnen de overeengekomen
termijn worden afgenomen., bij gebreke waarvan wij
gerechtigd zijn , het nog niet door ons geleverde gedeelde
van de order in een keer te leveren. Dit doet niets af aan
ons recht om de kosten welke dit met zich meebrengt aan
de afnemen door te berekenen.
20. Wij hebben altijd het recht in gedeelten te leveren.
21. Indien afnemer met de betaling van een schuld aan ons,
uit welke hoofde dan ook, in gebreke is, zijn wij gerechtigd
uitvoering van een order op te schorten, verdere
leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen,
totdat betaling heeft plaatsgevonden.
22. Bij niet tijdige afname van de goederen worden deze,
gedurende twee weken, voor risico en rekening van de
afnemer door ons opgeslagen. Na verloop van deze
termijn zijn wij gerechtigd, zonder rechterlijke
tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst
ontbonden te verklaren. Dit doet niets af aan ons recht
om in rechte nakoming en/of schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 5

8.

Prijsopgaven geschieden op basis van de op dat moment
geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Wij
houden ons het recht voor om wijzigingen in rechten
en/of accijnzen, fabrieksprijzen, koersnoteringen en
dergelijke aan de afnemer door te berekenen.
9. Alle advies verkoopprijzen zijn bruto/netto incl. btw.
10. Prijzen voor tussenliggende maten van complete
producten, worden tegen de daaropvolgende maten
berekend.
11. De producten worden af fabriek geleverd.

23. Bij overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen
dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd,
te annuleren zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig
zal zijn en zonder dat wij tot betaling van kosten en/of
schaden gehouden zijn.
24. Onder overmacht wordt verstaan: overstroming, brand,
werkstaking, machinebreuk, storingen in ons bedrijf of in
dat van onze leveranciers, gebrek aan voorraden en/of
arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen en
onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin des woords.

Artikel 3

Artikel 6

12. Garantie op alle artikelen is 1 jaar volledig
13. Lichte kleurafwijkingen of kleine knopen in het doek of bij
streepstoffen dat het doek naast de naden licht kreukelt.
14.
15. De goederen zijn vanaf het moment dat zij de fabriek
en/of magazijn verlaten voor risico van de afnemer.

25. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten
gevolge van een niet juist functioneren van onze
producten dan wel door het ons geleverde, ongeacht de
vorm waarin deze optreedt. Bij montage door Rolotex
waardoor beschadigen van muren, venterbanken of
binnen/buiten muren waar tengevolge van boren stukken
uitvallen.

Artikel 4
16. Alle leveringstermijnen zijn vrijblijvend en bij benadering.
17. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer recht op
schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst.
18. De betaling van goederen geschiedt na volledige levering

Artikel 7
26. Wij zijn gerechtigd ieder gedeeltelijke levering afzonderlijk
te factureren. Alle betalingen dienen op de factuur

aangegeven wijze te worden voldaan, zonder dat enig
beroep op compensatie of korting, is toegestaan.
27. Onder betaling wordt mede verstaan betaling onder
remboursement.
28. Afnemer is bij annulering van een order 30% van het netto
orderbedrag verschuldigd.
29. Alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onderworpen
aan het Nederlandse recht.

Artikel 8
30. Bij overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen
dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd,
te annuleren zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig
zal zijn en zonder dat wij tot betaling van kosten en/of
schaden gehouden zijn.
31. Onder overmacht wordt verstaan: overstroming, brand,
werkstaking, machinebreuk, storingen in ons bedrijf of in
dat van onze leveranciers, gebrek aan voorraden en/of
arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen en
onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin des woords.

Artikel 9
32. Reclames dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de
goederen te worden ingediend. Reclames na deze termijn
worden niet geaccepteerd.
33. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven afnemer
nimmer het recht tot afkeuring of weigering van de gehele
order.
34. Geaccepteerde reclames worden slechts gehonoreerd,
nadat de eventueel hieruit resulterende retourzending,
onbeschadigd door ons is ontvangen.
35. Reclames
ontheffen
afnemer
niet
van
zijn
betalingsverplichting.
36. Geaccepteerde reclames dienen zelf teruggebracht
worden voor vervanging of ter reparatie.

Artikel 10
37. In geval afnemer niet binnen de gestelde termijn betaald
is hij zonder sommatie in wettig verzuim en wordt 2%
rentekosten per maand vanaf factuurdatum in rekening
gebracht.
38. Alle
invorderingskosten
zowel
binnen-als
buitengerechtelijke komen voor rekening van de afnemer.

