Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven: De aircomakelaar

: De aircomakelaar, de gebruiker van de algemene voorwaarden, opdrachtgever, verkoper,

aannemer, installateur.
Wederpartij
: De wederpartij van De aircomakelaar, opdrachtgever, koper.
Opdracht/overeenkomst : de tussen De aircomakelaar en wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen De
aircomakelaar en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken;
2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd ;
3.2 Overeenkomsten waarbij De aircomakelaar partij is, gelden eerst als gesloten:
A: Na ontvangst van akkoordverklaring, via mail of schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door
De aircomakelaar gedaan aanbod.
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven;
3.4Indien De aircomakelaar tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge
meerwerk-opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de
wederpartij die op het werk aanwezig is en de wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit
werk geaccepteerd, dan mag De aircomakelaar ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk
verzoek van de wederpartij is geschied tegen de door De aircomakelaar gehanteerde prijzen en
tarieven;
3.5 Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.6 De prijzen in de aanbiedingen zijn exclusief hak,-breek,-timmer,-hijs,- en graafwerk, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
3.7 Aanbiedingen of oﬀertes gelden niet voor vervolg bestellingen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst/montage
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op grond van de gemaakte afspraken;
4.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De aircomakelaar is
uitgegaan van door wederpartij Verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
voor De aircomakelaar kenbaar hoorde te zijn;
4.3 Wederpartij dient zelf voor aansluiting op netwerken zorg te dragen, dit dient voor aanvang werkzaamheden te
geschieden;
4.4 Wederpartij zorgt ervoor dat De aircomakelaar tijdig kan beschikken over, de ruimte waar het werk
moet worden uitgevoerd en dat er aansluitmogelijkheden zijn voor het apparatuur;

Artikel 5 Levering
5.1 Levering van zaken geschiedt aan het adres van De aircomakelaar, dan wel op werklocatie, tenzij anders overeengekomen;
5.2 Gebruiker is gerechtigd een voorschotbedrag in tekening te brengen. Na betaling van het
voorschotbedrag zal levering aan wederpartij of uitvoering plaats vinden, tenzij anders
overgekomen;

Artikel 6 Oplevering
6.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel bedrijfsklaar is en door
wederpartij in gebruik kan worden genomen;

Artikel 7 Overmacht
7.1 Partijen zijn niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde
van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
7.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
De aircomakelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De aircomakelaar niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte
weeromstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van
onderdelendoor toeleveranciers worden daaronder begrepen.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of volledig nakomt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
8.2 Voorts is De aircomakelaar bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht;
8.3 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Annulering
9.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering
van overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs
(inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht;
9.2 Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door De aircomakelaar speciaal voor
wederpartij ingekochte zaken, al dan niet be- of verwerkt wordt wederpartij gehouden aan alle hieruit
voortvloeiende kosten aan De aircomakelaar te voldoen.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, indien anders overeengekomen.

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buien rechte voor rekening van
wederpartij In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten
verschuldigd;
11.2 Indien De aircomakelaar hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Garantie
12.1 De door De aircomakelaar geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en
specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
12.2 De aircomakelaar verstrekt aan de directe wederpartij een garantie, met betrekking tot de installatie
tot 2 jaar na levering, Tenzij partijen schriftelijk een ander termijn zijn overeengekomen;
12.3 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
12.4 Deze garantie is steeds beperkt tot:
- fabricagefouten en geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q.
ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of
onderhoudsvoorschriften door wederpartij of een derde;
- fabrieksgarantie;
- leveringen aan wederpartijen in de EU;
- tot herstel van de gekochte zaak.
12.5 Deze garantie vervalt:
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
- bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door wederpartij of
een derde aan of van het geleverde;
- indien het gekochte niet jaarlijks wordt onderhouden c.q. gekeurd.
12.6 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten
overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Service/onderhoudsovereenkomst
13.1 Indien partijen geen service/onderhoud overeenkomst zijn overeengekomen, dient
wederpartij alle service/onderhoudskosten aan De aircomakelaar te voldoen;
13.2 De overeenkomst wordt tenminste aangegaan voor de duur van één jaar;
13.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen te allen tijde schriftelijk of per
e-mail tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van
minimaal 2 maanden.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door De aircomakelaar geleverde installaties en materialen, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, hetzij
gemonteerd, blijven eigendom van De aircomakelaar totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met
De aircomakelaar gesloten overeenkomsten is nagekomen;
14.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verkopen, te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop Willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht De aircomakelaar zo snel mogelijk
daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15 Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is
authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de
Nederlandstalige tekst.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen De aircomakelaar en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag Is uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 17 Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer
68952147 Aircomakelaar is onderdeel van Barmen’t loo Beheer BV

