Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adfocom Automatisering B.V.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
verkooptransakties tussen Adfocom Automatisering B.V.,
nader te noemen "leverancier" en ieder van haar afnemers,
nader te noemen "cliënt".
Artikel 1.2
Aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden,
waaronder begrepen het geheel of gedeeltelijk van
toepassing verklaren van inkoopvoorwaarden van cliënt,
zijn slechts van kracht voor zover door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
PRIJZEN EN BETALING
Artikel 2.1
De door partijen overeengekomen prijzen voor zaken van
een verkooptransaktie zijn richtprijzen gebaseerd op de
prijzen zoals geldend bij leverancier op het moment van
aangaan van de betreffende verkoopovereenkomst,
exclusief omzet en andere belastingen.
Artikel 2.2
De door leverancier aan cliënt in rekening te brengen
prijzen zijn de prijzen zoals bij leverancier geldend op de
dag dat de levering van de overeengekomen zaken door
leverancier aan cliënt een aanvang heeft genomen.
Artikel 2.3
In het geval echter dat de door leverancier aan cliënt in
rekening te brengen prijzen hoger zijn dan de in artikel 2.1
bedoelde richtprijzen, heeft cliënt het recht de betreffende
verkoop-overeenkomst bij aangetekend schrijven, doch
uitsluitend indien de levering van zaken van een bepaalde
verkoopovereenkomst nog geen aanvang heeft genomen,
aan leverancier en zonder schadevergoeding op te zeggen.
Artikel 2.4
Leverancier bindt zich prijsverhogingen, zaken van een
bepaalde verkooptransaktie betreffende, zodra die bij
leverancier van toepassing zijn, aan cliënt mede te delen,
terwijl prijsverhogingen die door leverancier aan cliënt
worden medegedeeld nadat de levering van zaken van een
bepaalde verkoopovereenkomst een aanvang heeft
genomen, niet door leverancier aan cliënt in rekening
gebracht zullen worden.

Artikel 2.5
Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van de
prijs plaats, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan
leverancier te betalen zonder aftrek van korting of
compensatie. Klachten betreffende facturering dienen met
redenen omkleed binnen 15 dagen na factuurdatum aan
leverancier te worden toegezonden.
Na deze termijn erkent de cliënt de factuur en dient deze
direct voldaan te worden. Een en ander laat onverlet
eventuele garantie op hard- en software.
Enig bedrag dat door cliënt onbetaald blijft in afwijking
van het voorgaande zal, zonder dat een in gebrekestelling
wordt vereist, worden verhoogd met een rente op basis van
anderhalf procent per maand. De rente wordt berekend
vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden
tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Bij niet tijdige betaling is cliënt in gebreke en zijn alle
kosten die door de leverancier gemaakt worden om haar
rechten te waarborgen voor rekening van cliënt, zowel de
buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, waarbij in
ieder geval 15% van het door leverancier te vorderen
bedrag in rekening gebracht wordt en onverminderd het
recht van leverancier op volledige schadeloosstelling.
LEVERING
Artikel 3.1
Leverancier zal de zaken van elke verkoopovereenkomst
aan cliënt leveren vanuit het magazijn van leverancier,
voor rekening van de cliënt binnen de periode indien die
door partijen werd overeengekomen.
Artikel 3.2
Cliënt heeft het recht door leverancier geleverde zaken niet
te aanvaarden doch uitsluitend indien cliënt binnen 15
dagen na de datum van levering door leverancier het niet
of niet behoorlijk functioneren schriftelijk aangetekend aan
leverancier mededeelt en uitsluitend direct nadat
leverancier niet in staat is gebleken de betreffende zaken,
overeenkomstig de verkoopovereenkomst in goed
werkende staat te brengen.
Artikel 3.3
In het geval cliënt de zaken van de betreffende verkoopovereenkomst niet in ontvangst neemt of anders dan
bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden, weigert te
aanvaarden is het gestelde in artikel 2.5 van deze
voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing.

EIGENDOMSRECHT
Artikel 4.1
Het eigendomsrecht van de zaken van de
verkoopovereenkomst gaat over op cliënt op het moment
van betaling, zoals bedoeld in artikel 2.5 van deze
voorwaarden.
Artikel 4.2
Overgang van eigendom vindt echter nimmer plaats van de
in de door leverancier geleverde zaken verwerkte
uitvindingen, octrooirechten, wettelijk gedeponeerde
tekeningen of modellen en auteursrechten.
Artikel 4.3
Cliënt mag de aan hem door leverancier geleverde zaken
niet verkopen, belenen, verpanden, verhuren of op welke
wijze dan ook uit zijn macht brengen, voordat volledige
betaling aan leverancier heeft plaatsgevonden.
Artikel 4.4
In het geval van niet tijdige betaling van het volledige
factuurbedrag door cliënt aan leverancier, heeft leverancier
het recht de zaken van de verkoopovereenkomst, waar die
zich ook bevinden, terug te nemen, onverminderd het
bepaalde in artikel 2.5 van deze overeenkomst.
RISICO
Artikel 5.1
Het risico voor de zaken van een verkoopovereenkomst
gaat van de leverancier over op cliënt op het moment van
levering, zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze
voorwaarden.
INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR
Artikel 6.1
De apparatuur dient op een droge plaats te worden
geplaatst. De temperatuur mag niet beneden het vriespunt
en niet boven de 35 graden zijn. Het produkt dient op een
zogenaamde geschoonde, randgeaarde en geïsoleerde
groep te worden aangesloten. Voor netwerksystemen dient
de installatie door leverancier te geschieden. Mocht cliënt
zulks niet wensen vervalt de volledige garantie op de
systemen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 7.3
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot een
kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot
vervanging van deze zaak of van een onderdeel ervan, een
en ander ter beoordeling aan leverancier.
Artikel 7.4
Indien cliënt van zaken van een verkoopovereenkomst een
onderhoudsovereenkomst met leverancier aangaat, voor
zaken die daarvoor in aanmerking komen, draagt
leverancier zorg voor een zo goed mogelijke werking
daarvan voor de totale periode van de
onderhoudsovereenkomst, terwijl beperkingen zoals in dit
artikel van deze voorwaarden zijn gesteld, niet van
toepassing zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8.1
Aansprakelijkheid van leverancier in verband met een
verkoopovereenkomst of adviezen voor schade, daaronder
begrepen bedrijfsschade, ongeacht de rechtsgrond waarop
een actie wordt aangespannen tegen leverancier en/of
bestuurders van leverancier hoofdelijk, zal uitdrukkelijk
beperkt blijven tot de werkelijk aantoonbare schade en zal
het factuurbedrag van de schadeveroorzakende zaak
danwel de gegeven adviezen niet te boven gaan. Het
bedoelde maximum bedrag is echter niet van toepassing in
geval van dood en persoonlijk letsel.
Artikel 8.2
Leverancier is echter in het geheel niet aansprakelijk voor
zaken van een verkoopovereenkomst, noch voor de schade
direct of indirect door zaken van een
verkoopovereenkomst veroorzaakt, in het geval dergelijke
zaken na levering ervan door leverancier aan cliënt werden
veranderd en/of gecombineerd met zaken die niet door
leverancier werden geleverd.
Artikel 8.3
Cliënt vrijwaart leverancier met inachtname van artikel 8.1
terzake van vorderingen door derden tegen leverancier
ingesteld wegens door leverancier aan cliënt geleverde
zaken van een verkoopovereenkomst.

GARANTIE
Artikel 7.1
Leverancier garandeert de goede werking van de door haar
ingevolge een verkoopovereenkomst aan cliënt geleverde
zaken, gedurende een periode van twaalf maanden vanaf
de datum van levering, tenzij in de verkoopovereenkomst
een andere periode wordt aangegeven.

OVERMACHT
Artikel 9.1
Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn
verplichtingen in gevolge een verkoopovereenkomst te
voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden
die redelijkerwijs buiten de macht van de betreffende
partijen liggen.

Artikel 7.2
Geen garantie wordt door leverancier gegeven in geval
door leverancier aan cliënt geleverde zaken na de levering
zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden worden
gewijzigd en/of gecombineerd met niet door leverancier
geleverde zaken.

TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Artikel 10
Op enige verkooptransaktie tussen leverancier en cliënt is,
met terzijde stelling van andere rechtsstelsels het
Nederlands recht van toepassing, terwijl geschillen door
partijen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde
rechter te Den Haag.

