ALGEMENE VOORWAARDEN
I. ALGEMEEN
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mooij Soest B.V. betrokken is.

2.

Bedingen en afspraken die van deze voorwaarden afwijken, binden ons slechts voor zover zij schriftelijk door ons zijn aanvaard.

II. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1.

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2.

Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat wij na ontvangst van een opdracht deze definitief schriftelijk hebben bevestigd en aanvaard.
De bevestiging en aanvaarding heeft plaats uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht.

III. LEVERING
1.

Opgegeven leveringstijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering
dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.

Wij behouden ons het recht voor de bestelde zaken in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

3.

Levering geschiedt steeds "af magazijn", alwaar de zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment, dat de
zaken het magazijn verlaten. Dit geldt ook indien wij op ons hebben genomen voor het vervoer te zorgen.

IV. RECLAMERING
1.

Reclamering terzake van manco's, abusievelijke leveringen, schade en uitwendig waarneembare gebreken, dient schriftelijk te geschieden en wel binnen
acht werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door onze opdrachtgever, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele aanspraak tegen ons
terzake vervalt.

2.

De betreffende zaken dienen aanwezig te blijven en de opdrachtgever dient ons in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken binnen twee werkdagen
na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling te bezichtigen.

V. GARANTIE
1.

Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. De garantiebepalingen blijven
buiten toepassing in gevallen waarin wij om redenen gelegen buiten onze macht geen beroep op garantie tegenover de fabrikant kunnen doen.

VI. AANSPRAKELIJKHEID
1.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of in verband met de door ons geleverde zaken, voor zover het bedrag van de schade het nettofactuurbedrag van de betreffende zaken overschrijdt.

VII. BETALING
1.

Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag, zonder aftrek of verrekening, op
één van de op de factuur genoemde rekeningen of chartaal.

2.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen.

3.

Alle buitengerechtelijke kosten vallende op het incasseren van onze vordering komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen over de eerste €. 3.250, - 15%, over het meerdere tot €. 6.500, - 10%, over het meerdere tot €. 16.000, - 8%, over het meerdere tot €. 65.000, 5% en over het meerder boven €. 65.000, - 3%. Indien wij evenwel aantonen dat wij ter inning van onze vordering hoger kosten hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

4.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente, vervolgens van de kosten en tenslotte van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.

Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft
gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht met de betreffende stukken akkoord te gaan.

VIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.

De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze het aan ons te dier zake verschuldigde (daaronder
begrepen onder meer koopprijs, eventuele rente en kosten) volledig heeft voldaan.

2.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen of te verwerken buiten de normale
uitoefening van zijn bedrijf, deze zaken te verpanden, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het eigendomsrecht van ons door de vestiging van
een beperkt zakelijk recht. Beschadiging of tenietgaan van de betreffende zaken is vanaf de aflevering voor rekening en risico van de opdrachtgever.

XI. GESCHILLEN
1.

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen
door de bevoegde rechter worden beslecht.

