LEVERINGSVOORWAARDEN
1. Onze verkoopprijzen zijn gebaseerd op de huidige tarieven van materialen, arbeidslonen,
invoerrechten, omzetbelastingen en wisselkoersen. Mocht in een of meerdere dezer factoren
verandering optreden, dan behouden wij ons het recht voor de daaruit voortvloelende
kostprijsstijgingen door te berekenen.
2. Alle transacties, door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen aangegaan, zijn voor ons
eerst bindend, nadat deze door ons kantoor schriftelijk zijn bevestigd.
3. Bij overschrijding van overeengekomen levertijden zijn wij nimmer gehouden tot enige
schadevergoeding in welke vorm ook.
4. Schaden, door of tijdens transport veroorzaakt, komen voor rekening van onze kopers c.q.
dienen door transportverzekering in opdracht en voor rekening van onze kopers te worden
gedekt.
5. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van
voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan
ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of
gemonteerde onderdelen resp. materialen. Uitsluitend onze normale garantie, zoals vermeld
in onze verkoopbrochures en speciaal hiervoor bestemde garantiebewijzen, is van toepassing.
6. Reclames betreffende de ontvangen goederen c.q. onze rekeningen dienen, op straffe van
verval, binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons ingediend te worden.
7. a. Betaling van onze facturen dient uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden,
zonder aftrek van enige korting, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en op onze
facturen is vermeld.
b. Bij verdere vertraging der betaling is rente verschuldigd op basis van 1% voor elke maand
of een gedeelte daarvan. Bij ontijdige betaling zullen wij over uitstaande factuurbedragen of
gedeelten daarvan, per incasso disponeren, verhoogd met een minimum bedrag van
€ 250,- over de bedragen tot € 2.500,-. Bij bedragen hoger dan € 2.500,- wordt over de
eerste € 2.500,- 15% incassokosten geheven, over de volgende € 2.500,- wordt 10%
geheven. Over de daaropvolgende € 7.500,- wordt 8% geheven. Daarna zal 5% worden
geheven over de volgende € 40.000,- en over het restant 3%. Voorts zullen alle rechtelijke
en buitenrechtelijke kosten voor rekening van onze debiteur komen.
c. Inhouding van betaling is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd.
8. In afwijking van punt 7a, dient in de volgende gevallen te allen tijde KONTANT
BIJ-AFLEVERING te worden betaald:
a. Indien na onze mening resp. op grond van door ons ingewonnen informaties, de
solvabiliteit van koper(s) onvoldoende blijkt.
b. In het algemeen, indien hieromtrent een voorafgaande mondelinge of schriftelijke
overeenkomst is gemaakt.
9. Eigendomsvoorbehoud. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven alle
door ons geleverde goederen eigendom van pewag nederland B.V., onverminderd de
betalingsverplichting der debiteuren met volledige inachtneming van alle overige punten van
onze leveringsvoorwaarden.
10. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:
a. De goederen wegens evt. fouten of materiaalgebreken binnen 8 dagen franco aan ons
worden teruggezonden.
b. De goederen in onberispelijke staat verkeren.
Niet geaccepteerd worden:
c. Goederen waarvan het totaalbedrag lager is dan € 50,-.
d. Goederen, welke speciaal voor een desbetreffende afnemer bij de fabriek werden besteld.
11. Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan
ons en op alle met ons gestoten overeenkomsten, ook indien de opdrachtgever zijnerzijds
pleegt te handelen onder van zijnentwegen gestelde leveringsvoorwaarden. Door het
verstrekken van de opdracht erkent de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van
onze leveringsvoorwaarden.
12. Onze leveringsvoorwaarden zijn eveneens uitsluitend toepasselijk, indien door ons
opdrachten tot levering worden verstrekt, tenzij door ons uitdrukkelijk andere
leveringsvoorwaarden zijn aanvaard.
13. Onder geen enkele omstandigheid wordt door ons hetzij bij de aanvaarding, hetzij bij het
verstrekken tot van een opdracht tot levering of het verrichten van diensten, enig arbitraal
beding aanvaard met betrekking tot de regeling van geschillen.
14. Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen
aan de rechtsbevoegdheid van het bevoegde Gerecht in Den Haag. Het Nederlandse recht is
van toepassing op deze overeenkomst. Plaats van betaling is Den Haag.

