ALGEMENE VOORWAARDEN WALKER CAMPINGSTYLE B.V.
GENERAL TERMS & CONDITIONS WALKER CAMPINGSTYLE B.V.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WALKER CAMPINGSTYLE B.V.
ALGEMEEN
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen, alsmede op alle door ons te sluiten overeenkomsten tot levering van goederen aan ons.
1.2
Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3
Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever, dan wel onze leverancier, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
AANBIEDINGEN
2.1
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2
Tenzij anders aangegaan zijn alle prijzen exclusief BTW.
2.3
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.4
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfaktoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering,
wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
2.5
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de
wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.
2.6
Aangegeven afmetingen, gewichten, gegevens en verklaringen omtrent functionering in tekeningen, foto’s en folders van de door ons aangeboden en verkochte goederen, gelden slechts bij
benadering. Wij behouden ons het recht voor om ook na bevestiging van een order detailwijzigingen aan te brengen, mits zulks de funktionele eigenschappen van de te leveren goederen niet aantast.
LEVERING
3.1
Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever aan het door deze opgegeven adres.
3.2
Deelleveringen zijn steeds toegestaan.
3.3
De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt
deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
OVERMACHT
4.1
De in art. 3.3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
4.2
Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defekten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken,
buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
4.3
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de
verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4.4
Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de
bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde
gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen,
dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
BETALING
5.1
Tenzij anders overeengekomen dienen rekeningen binnen 30 dagen netto na faktuurdatum, hetzij kontant, hetzij door storting op een door ons aan te wijzen rekening zonder enige aftrek of
verrekening, betaald te worden.
5.2
Fakturen voor deelleveringen dienen op gelijke wijze als vermeld in het lid 5.1 van dit artikel te worden voldaan.
5.3
Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen.
5.4
Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is
vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
5.5
Alle kosten verband houdende met de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.6
De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.
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EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1
Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.
6.2
De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de goederen, waarop het in het vorige lid bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, bij hem terug te halen.
GARANTIE
7.1
Tenzij anders overeengekomen, gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
7.2
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gedurende een periode van 6 maanden na levering (hetzij gedurende een andere, per produkt opgegeven periode), mits de
opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend en overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking dan wel bewerking of slecht
materiaal.
7.3
Uitgesloten van garantie zijn derhalve gebreken veroorzaakt door van buiten komende oorzaken zoals inwerking van chemische middelen, zeep, luchtvervuiling etc. Tevens zijn treksluitingen,
tentvensters en artikelen vervaardigd van polyamide van garantie uitgesloten.
7.4
De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening (doen) herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdragen.
7.5
Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.6
Alle garantieverplichtingen vervallen indien er nabewerkingen of wijzigingen zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd, indien het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze
is onderhouden en indien het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.
7.7
De door ons opgegeven garantie betreft niet anders dan de funktionele eisen die aan de te leveren goederen te stellen zijn. Op grond van esthetische eisen kan nimmer een beroep op garantie
gedaan worden.
AANSPRAKELIJKHEID
8.1
Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet en grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade, hetzij direkt hetzij indirekt, ten gevolge van
gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2
Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden
ingeschakeld.
8.3
Aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel zijn wij slechts gehouden indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
8.4
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken die het gevolg zijn van door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Reclames
9.1
Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
9.2
Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reklame.
9.3
Geringe afwijkingen in kleur en uitvoering kunnen geen reden zijn om te reklameren, evenmin op basis van artikel 2.6 aangebrachte wijzigingen.
9.4
Artikel 7.7 is van overeenkomstige toepassing.
ANNULERING
10.1
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht tot nakoming te eisen.
10.2
Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de
overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10% van dit bedrag.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
11.1
Alle rechten op door ons vervaardigde modellen, tekeningen, teksten etc. komen ons toe, tenzij anders overeengekomen.
11.2
Iedere inbreuk op deze rechten geeft ons recht op schadevergoeding.
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OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat,
alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
12.2
De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk
opeisbaar.
INKOOPVOORWAARDEN
13.1
Wij zijn gerechtigd binnen een redelijke termijn door ons aangekochte goederen te retourneren en eventueel vervanging te eisen, indien deze niet voldoen aan de eisen, zoals in door ons gegeven
opdracht omschreven.
13.2
Tot het moment van levering van door ons gekochte goederen, zijn deze voor risico van onze leverancier. Bij retourzendingen op grond van lid 1 van dit artikel zijn de goederen tevens voor risico
van de leverancier vanaf het moment van verzending. De kosten van retourzendingen zijn tevens voor rekening van de leverancier.
13.3
Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden en de leverancier zijn verplichtingen niet alsnog binnen een door ons te stellen redelijke termijn nakomt, hebben wij het recht de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij op enigerlei wijze zijn gehouden tot enige schadevergoeding.
13.4
De door onze leverancier te stellen betalingstermijn gaat in op het moment dat de geleverde goederen door ons onvoorwaardelijk zijn geaccepteerd.
13.5
De leverancier is gehouden ons te vrijwaren voor inbreuken op intellektuele eigendommen of andere rechten van derden verband houdende met door hem aan ons geleverde goederen.
GEHEIMHOUDING
14.1
Zowel wij, onze opdrachtgever als onze leverancier zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van gesloten overeenkomsten wordt uitgewisseld.
14.2
De verplichting als vervat in lid 1 van dit artikel geldt tevens voor informatie die wij, onze opdrachtgever of leverancier wederzijds over elkaars bedrijf ontvangen en waarvan duidelijk is of moet
zijn of waarvan expliciet is aangegeven dat die informatie een\vertrouwelijk karakter draagt.
14.3
Alle schade, die voortvloeit uit de schending van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht, is voor rekening van de nalatige partij.
TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
15.1
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2
Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren
tot de compententie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging dan wel de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.

DUTCH LAW APPLIES TO THESE TERMS & CONDITIONS
AUSSCHLIEßLICH NIEDERLÄNDISCHEN RECHT GILT FÜR DIESE ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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