Algemene Voorwaarden van Bartolomeo te Voorburg, KvK Zoetermeer 27181436
Definities
Wederpartij: koper dan wel aspirant-koper, opdrachtgever dan wel
aspirant-opdrachtgever;
Bartolomeo: Bartolomeo® KvK 27181436, Wielemakersslop 4, (2271 CZ)
Voorburg. Bartolomeo verkoopt, repareert en onderhoudt
espressokoffiemachines en levert espressokoffie en aanverwante
artikelen.
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) offertes
en leveringen van Bartolomeo tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De algemene voorwaarden van Wederpartij worden
door Bartolomeo niet aanvaard en zijn niet van toepassing.
2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de
Wederpartij verstrekte gegevens onjuist waren heeft Bartolomeo het
recht de prijzen aan te passen.
3. Levertijd
3.1. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak
ook ontstaan, geeft aan de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
4. Risico’s en transport
4.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor
aflevering gereed zijn voor de Wederpartij.
5. Betalingsvoorwaarden
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen
acht dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur te
gebeuren op de op de factuur vermelde bankrekening;
5.2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur(facturen) schorten de
betalingsverplichting van Wederpartij niet op;
5.3. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn
heeft plaatsgevonden, verkeert de Wederpartij in verzuim. Bartolomeo is
vanaf dat moment gerechtigd zonder ingebrekestelling een vergoeding
wegens renteverlies te berekenen van 1% per maand of de wettelijke
(handels)rente - zo deze hoger is - over het dan openstaande bedrag;
5.4. Is Wederpartij in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van Wederpartij. In
ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering
incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% van het
declaratiebedrag, met een minimum van € 250,--. Indien Bartolomeo
aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
5.5. Bartolomeo is gerechtigd de gedane betalingen in de eerste plaats
te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente.
6. Uitgebeid eigendomsvoorbehoud
6.1. Van alle door Bartolomeo geleverde zaken behoudt zij het eigendom
tot de Wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen tegenover
Bartolomeo heeft voldaan, waaronder ook begrepen die verplichtingen
die later zijn ontstaan (inclusief verschuldigde rente en andere kosten);
6.2. Ingeval de Wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst
tegenover Bartolomeo niet nakomt, is Bartolomeo zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval ook
zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden,
onverminderd het recht van Bartolomeo op vergoeding van schade,
gederfde winst en interest.
7. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de Wederpartij
7.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Wederpartij in
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de
Wederpartij wordt gelegd, Wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden;
7.2. In bovenstaande gevallen heeft Bartolomeo voorts het recht de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder
ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te
schorten, onverminderd het recht vergoeding te verlangen voor
eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan;
7.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is
Bartolomeo gerechtigd de volledige koopprijs van de zaken onmiddellijk
bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de
overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Bartolomeo.
8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan
binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer,
staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
Bartolomeo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet
tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs van Bartolomeo niet kan worden gevergd,
zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles
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zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9. Reclames
9.1. De Wederpartij is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na
aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco's die de Wederpartij bij
inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen binnen twee
werkdagen na de levering schriftelijk aan Bartolomeo te worden gemeld
onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco's. Gebreken die
de Wederpartij niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen althans ten
spoedigste na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk is
doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk aan Bartolomeo
te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken;
9.2. De Wederpartij is verplicht Bartolomeo in de gelegenheid te stellen de
geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken;
9.3. Afwijking van het voorgaande heeft tot gevolg dat de Wederpartij geen
beroep kan doen op de geconstateerde gebreken en/of manco's;
9.4. Ingeval de geleverde zaken gebreken vertonen, is Bartolomeo
verplicht om zo spoedig mogelijk nieuwe (indien het gebrek de hoeveelheid
betreft: aanvullende) zaken te leveren op de overeengekomen plaats van
levering tegen inruil en ter vervanging (aanvulling) van de zaken die
gebreken vertonen dan wel, zulks ter keuze van Bartolomeo, het gebrek
herstellen;
9.5. Reclames geven de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te
ontbinden of de betaling op te schorten.
10. Garantie op reparatie
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert Bartolomeo de
werking van het door haar gerepareerde apparaten gedurende 3 maanden
na hersteldatum. De aansprakelijkheid van Bartolomeo beperkt zich dan tot
het kosteloos herstellen van het eerder gerepareerde defect;
10.2. Iedere garantie vervalt bij oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik of
niet naleving van de gegeven aanwijzingen.
11. Garantie op apparaten
11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor zaken welke door
Bartolomeo worden geleverd en door derden worden geproduceerd de
garantie zoals die door de producent wordt gegeven. De aansprakelijkheid
van Bartolomeo beperkt zich dan tot de aansprakelijkheid welke door de
producent wordt aanvaard;
11.2. Bij alle door Bartolomeo geleverde (nieuwe) apparatuur is een
gebruiksaanwijzing van de fabrikant of oorspronkelijke leverancier
bijgevoegd. Indien deze ontbreekt, kan een exemplaar bij Bartolomeo
worden opgevraagd. De Wederpartij dient de gebruiksaanwijzing
nauwkeurig te lezen en te bewaren;
11.3. Voor Occasion apparatuur geldt de garantietermijn zoals bij de
verkoop overeengekomen;
11.4. Iedere garantie vervalt bij oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik of
niet naleving van de gegeven aanwijzingen.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Indien door Bartolomeo geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van Bartolomeo jegens Wederpartij beperkt tot hetgeen
in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;
12.2. De totale aansprakelijkheid van Bartolomeo wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van directe schade tot ten hoogste de factuurwaarde van het
gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarde; b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Bartolomeo aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
tenzij dit gebrek niet aan Bartolomeo toegerekend kan worden; c)
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden;
12. Wederpartij vrijwaart Bartolomeo ter zake van vorderingen van
derden;
12.5. Bartolomeo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.
13. Ontbinding
13.1. Indien de Wederpartij enige op hem rustende verplichting uit de
overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt. heeft
Bartolomeo het recht alle met de betrokken Wederpartij gesloten
overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of
rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van
Bartolomeo op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
14. Geschillen
14.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht;
14.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde
rechter in het Arrondissement ‘s-Gravenhage.

