Algemene voorwaarden
iisbaan keukens Wommels:
artikel 1 – Definities
1: In deze voorwaarden wordt verstaan:
a: Verkoper/opdrachtnemer( iisbaan keukens Wommels) die met de afnemer een
overeenkomst aangaat met betrekking tot de koop van een keuken,(inbouw)apparatuur, dan
wel onderdelen daarvan en/of in verband met de koop te verrichten montage)werkzaamheden.
b: De afnemer: De opdrachtgever, koper, consument of een ieder die met iisbaan keukens
Wommels de overeenkomst aangaat voor wie verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet,
een leverantie of prestatie verricht.
c: Aflevering: De levering van de gekochte goederen aan de afnemer.
d: Oplevering: De geleverde goederen,de keuken,inbouwapparaten dan wel de onderdelen
daarvan aan de afnemer ter beschikking gesteld,gemonteerd,geleverd zoals is
overeengekomen.
artikel 2 - Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn
uitgebracht, gesloten zijn met iisbaan keukens Wommels.
artikel 3 - Offerte
1: Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheid van 30 dagen, te
rekenen vanaf de datum van de offerte.
2: In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te
leveren goederen, te verrichtten werkzaamheden, totale koopprijs en de termijn waarop de
aflevering en/of oplevering plaats vind.
3: De leverancier behoudt ( indien en voor zover van toepassing) het eigendom voor op de bij
de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.
Zij dienen op eerste verzoek van iisbaan keukens Wommels onmiddellijk teruggegeven te
worden, onverminderd aan de verkoper/ opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke
maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
artikel 4 - Levering
1: De levering van een keuken dan wel van onderdelen daarvan, komt tot stand door
acceptatie van een daartoe getekende overeenkomst.
2: De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze
worden bezorgd.
3: Prijs wijziging: Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de oplevering een
wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs.
4: Eigendomsvoorbehoud: Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven
de geleverde goederen eigendom van iisbaan keukens Wommels. De afnemer is verplicht
voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te
slaan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te
verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopprijs en eventueel daarbij komende
kosten volledig zijn betaald.
artikel 5 - Montage
1:Indien de montage wordt uitgevoerd door derden kan iisbaan keukens Wommels voor
montagefouten en schades die zijn ontstaan bij de werkzaamheden/montage niet aansprakelijk
gesteld worden.
artikel 6 - Levertijd

1: Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de
levering moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen
levertijd bepalen.
2: Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is iisbaan
keukens Wommels niet aansprakelijk voor de gevolgschade.
3: Indien levering op afroep (melding van de afnemer dat geleverd kan worden) wordt
overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken termijn. Indien er
geen termijn mocht zijn overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 12 weken ingaand
vanaf de afroep. De opslagkosten bedragen 15% van de overeen gekomen prijs van goederen
per week.
artikel 7 - Garantie
1: De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt hieraan niet voldaan dan heeft de
afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2: Daarnaast heeft de afnemer garantie voor het betreft gebreken waarvan de verkoper/
opdrachtnemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de
bestemming corresponderend gebruik en wel voor de geleverde goederen gedurende twee
maanden na factuur/afleverdatum datum.
3: Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven, zal
deze ook gelden voor de afnemer.
4: Wanneer een afnemer tegen het advies van de verkoper/opdrachtnemer in, bepaalde
werkzaamheden wil verrichten of beletten, is elke reclame hierop uitgesloten, mits een en
ander schriftelijk is vastgelegd.
artikel 8 - Reclames/Gebreken
Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde
goederen of materialen of van de uitvoering van het werk.
Reclames kunnen door de afnemer bij de verkoper/ opdrachtnemer geldend worden gemaakt
door schriftelijke indiening binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering
van het werk. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en
geconstateerde gebreken.
artikel 9 - Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie:
-Bij afhalen van goederen dient de overeengekomen prijs van de goederen,contant betaald
te worden.
-De overeengekomen prijs van de goederen na aflevering en/of na eventuele montage na
oplevering van de goederen binnen 14 dagen betaald te worden.
3: Wanneer de factuur na 14 dagen nog niet geheel betaald is,is de afnemer verplicht
aan iisbaan keukens Wommels een vergoeding wegens renteverlies te betalen. De wettelijke
rente vermeerderd met 10% over het nog onbetaalde factuurbedrag te voldoen.
4: Bij overschrijding van de hierboven vermelde termijn, een faillissement en surseance van
betaling is iisbaan keukens Wommels bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag vermeerderd met 15% van het te
openstaande bedrag.
Alle bovengenoemde gemaakte kosten,gerechtelijke, buitengerechtelijke incassokosten met
een minimum van € 145,00 (zegge honderd vijfenveertig euro) komen voor rekening van de
afnemer.
artikel 10 - Vervoer
In de opdracht en/of overeengekomen prijs is het vervoer van de gekochte
artikelen inbegrepen(tenzij anders overeengekomen). De verkoper/opdrachtnemer draagt het
risico van beschadiging en verlies tot op het moment van aflevering van de goederen ten huize

van de afnemer.
De afnemer behoort de gekochte goederen te controleren dat hij/zij deze
onbeschadigd hebben ontvangen, tenzij hij/zij binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken
heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper/ opdrachtnemer van
het gebrek of de gebreken op de hoogte heeft gesteld.
artikel 11 - Opslag
Ingeval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan
wegens gebrekkige levering, is de verkoper/ opdrachtnemer gerechtigd om aan de afnemer
opslagkosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 15% van de overeen gekomen
prijs van goederen per week.
artikel 12 - Annulering
1: Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk binnen 3 dagen nadat de koop is
gesloten, schriftelijk en aangetekend door de afnemer wordt gedaan.
2: Indien op het moment van annulering de goederen door de verkoper/opdrachtnemer
onherroepelijk (d.w.z. dat de verkoper/ opdrachtnemer van zijn leverancier de
orderbevestiging heeft ontvangen) zijn besteld, is de afnemer een schadevergoeding
verschuldigd van 50% van het aankoopbedrag van de goederen.
3: In de bovenstaande leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de verkoper/
opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken
dat de schade kleiner is.
artikel 13 - Geschillen
Van deze algemene verkoop, levering, en betalingsvoorwaarden kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken. Indien een of meer deze voorwaarden in strijd mochten zijn
of komen met bepalingen vastgesteld door de overheid dan moeten zij als niet geschreven
worden beschouwd, onverminderd de geldigheid van de overige voorwaarden. Op alle door
ons op grond van de verkoop, levering en betalingsvoorwaarden gesloten overeenkomsten is
het Nederlands recht van toepassing. Hierboven vermelde verkoop, levering en
betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01081537

