ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INTERVISUAL, GEVESTIGD TE ZWOLLE
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door INTERVISUAL, hierna te noemen: opdrachtnemer.
1.2 Eigen inkoop- of andere voorwaarden die de opdrachtgever stelt of waarnaar zij verwijst, verbinden de opdrachtnemer niet dan voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door haar aanvaard.
1.3 De voorwaarden gelden ook als de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is, tenzij de opdrachtnemer andere algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.4 Onder "levering" wordt mede verstaan: uitvoering van werkzaamheden en het verlenen van diensten. "Schriftelijk" omvat ook: bericht per telex of faxpost.
2. AANBIEDING OVEREENKOMST EN OPDRACHT
2.1 Al onze aanbiedingen, prijsopgaven en opgaven van levertijden zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is vermeld.
2.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtnemer onderscheidenlijk op de dag van
verzending van de schriftelijke
opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn
bevestigd.
3. PRIJS
3.1 Onze aanbiedingen, overeenkomsten en orderbevestigingen geschieden steeds op basis van de prijzen, de lonen en de omstandigheden, zoals deze zijn ten tijde van de aanbieding,
overeenkomst en orderbevestiging.
3.2 Indien zich gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en die van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge
van verhogingen van renten, accijnzen,
belastingen, heffingen, vrachttarieven, loonrondes, wijzigingen in de valuta, overheidsmaatregelen, enz. is de opdrachtnemer bevoegd het
prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen, ook als de verhoging
voorzienbaar was.
3.3 Opgegeven prijzen zijn exklusief omzetbelasting. In de aanbieding wordt vermeld of de prijs in- of exklusief vervoerskosten is.
4. LEVERING
4.1 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen zijn uit- en invoerrechten, zegel-stations en in- en uitklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 Zolang de opdrachtgever de door haar verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten.
4.3 De opdrachtnemer heeft aan haar leveringsplicht voldaan door het overeengekomene aan haar opdrachtgever aan te bieden. Indien de opdrachtgever de ontvangst weigert, komen
aan deze weigering verbonden kosten
voor haar rekening. Het aanbod van levering wordt met levering gelijk gesteld. Dit aanbod geeft ons het recht betaling te verlangen. De
opdrachtgever kan in dat geval niet opnieuw levering van het overeengekomene vorderen,
voordat zij heeft betaald.
5. BETALING
5.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door de opdrachtnemer in te winnen inlichtingen voldoende
kredietwaardig blijkt.
5.2 Schuldvergelijking is niet toegestaan.
5.3 De opdrachtgever is verplicht het bedrag van de faktuur binnen 14 dagen na de verrichte levering en/of diensten zonder enige korting of kompensatie hetzij in kontanten, hetzij door
overmaking op de bank- of postrekening
van de opdrachtnemer te voldoen, tenzij de faktuur een andere betalingstermijn of betalingswijze aangeeft of korting daarop toestaat. Vanaf de
vervaldatum der faktuur is de opdrachtgever over het faktuurbedrag een rente
verschuldigd berekend naar de dan geldende wettelijke rente.
5.4 Bij niet, niet-tijdige betaling of andere wanprestatie van de opdrachtgever komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, die op het inkasseren van het de
opdrachtnemer toekomende vallen, te haren
laste; de buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het inkassotarief van de Nederlandse Orde van Advokaten,
zoals luidt ten tijde van het aangaan van de desbetreffende transaktie.
5.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en enige termijn niet op tijd wordt voldaan, wordt het gehele verschuldigde bedrag zonder aanmaning of ingebrekestelling opeisbaar.
5.6 De opdrachtnemer heeft het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering op
de rente en de door ons gemaakte
kosten.
6. OVERMACHT
6.1 Overmacht, daaronder mede begrepen alle omstandigheden, waaruit onmogelijkheid van levering door opdrachtnemer of door haar leverancier voortvloeit, ontslaat opdrachtnemer
van alle aansprakelijkheid en ontheft haar
van de verplichting tot levering, zolang de hier bedoelde overmacht duurt. Opdrachtnemer is gerechtigd de levertijd te verlengen met de duur
van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te
annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat zij ooit tot betaling van
schadevergoeding of boete gehouden zal zijn.
6.2 Als overmacht wordt onder meer beschouwd: oorlog, mobilisatie, epidemieën, oproer, overstroming, brand, werkstaking, uitsluiting, machinebreuk, storingen in het bedrijf, belemmering
in het verkeer, gebreken aan onderdelen,
brandstoffen, materialen of arbeidskrachten, invoer- en uitvoerbelemmeringen of regeringsmaatregelen.
6.3 Indien opdrachtnemer door overmacht niet geheel aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs,
exklusief vervoerskosten verschuldigd, zonder
dat opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete.
7. REKLAMES
7.1 Reklames betreffende de uitvoering of kwaliteit van een dienst moeten binnen 8 dagen na ontvangst der dienst bij aangetekende brief bij opdrachtnemer zijn ingediend; door verloop
van die termijn zal elk recht tot reklame
automatisch vervallen.
7.2 Voor de beoordeling van soort, kwaliteit en de wijze van uitvoering e.d. is alleen het gestelde in onze aanbieding en/of orderbevestiging beslissend.
7.3 Tot vergoeding van kosten, schade en interessen aan personen en/of goederen die direkt of indirekt voortvloeien uit ondeugdelijk materiaal, gebrekkige konstruktie, eventuele
bedrijfsschade, schade ontstaan door stilstand,
arbeidsloon, schadevergoeding van welke aard ook inbegrepen, is de opdrachtnemer in geen geval gehouden. De opdrachtgever
vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, gene
uitgezonderd. De bovenvermelde beperking van de aansprakelijkheid is niet van
toepassing, indien er voor zover de opdrachtnemer tegen de aansprakelijkheid verzekerd is.
8. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
8.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade, welke voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of derden wordt
toegebracht aan de opdrachtnemer en/of bij
haar in gebruik zijnde apparatuur, e.d..
9. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
9.1 De opdrachtgever dient voor een deugdelijk vloeroppervlak te zorgen op de plaats van uitvoering. Alle schade voortvloeiend uit een niet-deugdelijk vloeroppervlak zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
9.2 De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van elektriciteits- en watertoevoer, zonder hiervoor een vergoeding van opdrachtnemer te verlangen.
9.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats van uitvoering goed bereikbaar is voor de opdrachtnemer, zulks ten behoeve van het vervoer van de bij haar in gebruik zijnde
apparatuur.
10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel
indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is om haar kontraktuele verplichtingen jegens de
opdrachtnemer te voldoen, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om
zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te schorten totdat de opdrachtgever
op verzoek van en ten genoege van de
opdrachtnemer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst, of deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
10.2 In deze gevallen wordt de overeengekomen prijs ineens opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de nog niet door de opdrachtnemer gemaakte kosten en is de
opdrachtgever gehouden om het voren
omschrevene bedrag te betalen.
10.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeemkomst te vorderen.
10.4 Een reklame schort de betalingsverplichting niet op.
11. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
11.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze woorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn in verband met hun aard
danwel het gevorderde bedrag door de
Arrondissementsrechtbank beslist dienen te worden is uitsluitend de Rechtbank van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer is
gevestigd bevoegd terzake enige uitspraak te doen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage overeenkomstig het
arbitrageregelement van het Nederlands Arbitrage-Instituut, hetwelk gedeponeerd is bij alle kantoren van de Kamers van Koophandel en Fabrieken
in Nederland.
12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met de bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde
regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen
geacht in de plaats te zijn getreden van de bepalingen dezer voorwaarden.
13. DEPOT
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 10 november 1989, onder nummer D 128/89.

