ALGEMENE VOORWAARDEN

KGT b.v.

01-12-2017

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* KGT: KGT b.v., de verkopende partij gevestigd en kantoorhoudende te Schijndel.
* Afnemer: elke natuurlijke persoon of bedrijf of elke rechtspersoon welke tot KGT in een contractuele verbinding staat, uit hoofde van een met KGT gesloten overeenkomst.
*Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen KGT en Afnemer betreffende de verkoop van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door KGT.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van KGT en op alle door KGT aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2.Indien de Afnemer in zijn correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding
in dergelijke andere voorwaarden doet aan voorgaande niet af.
3. Indien KGT niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KGT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in alle gevallen de
naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst
1.De door KGT aan Afnemer uitgebrachte offerte(s) is/zijn vrijblijvend en bind KGT op geen enkele wijze.
2.Een overeenkomst is onder meer tot stand gekomen indien en voor zover KGT een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een contract met de Afnemer heeft afgesloten of KGT begonnen is met feitelijke uitvoering van
het contract. De overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist weer te geven. Door ondertekening dan wel bevestiging of acceptatie van materieel en/of contract stemt de Afnemer in met de
inhoud hiervan. De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de door KGT opgestelde orderbevestiging / contract en hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald.
Artikel 4: Leveringsvoorwaarden
1.KGT is bevoegd tot het doen van deelleveranties en is bevoegd deze uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd kan KGT de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende deel behoren opschorten totdat de Afnemer aan zijn verplichtingen van de eerdere deelleveranties heeft voldaan.
2.Leveringtermijnen worden bij benadering vastgesteld en vormen nooit een fatale termijn. Levering vindt plaats zoals overeengekomen:
A. Indien is overeengekomen dat Afnemer de producten op een bepaalde dag op overeengekomen locatie komt afhalen.
B. Indien is bedongen dat KGT de aflevering van producten verzorgt op een bepaalde dag.
3.De materialen worden geacht werkend en compleet te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan naar Afnemer bij levering aan Afnemer vanaf locatie KGT of bij levering op een andere locatie op het moment dat het
materieel is afgeladen op de overeengekomen locatie.
De Afnemer dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de ontvangstneming van de producten conform Artikel 7 lid 4. Indien niemand aanwezig is
bij levering, heeft KGT het recht om de producten mee terug te nemen. KGT kan echter ook de producten afleveren. Bij verschil van mening of de levering correct heeft plaatsgevonden, rust op de Afnemer uitdrukkelijk de
bewijslast hiertoe.
4.Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door KGT is overeengekomen, af te nemen op het moment die tussen KGT en Afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze
Voorwaarden geldt. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van benodigde informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KGT gerechtigd de goederen op te slaan voor risico
van de Afnemer. Alle kosten die in verband met de opslag en transport gemaakt moeten worden zijn voor rekening van Afnemer.
5.Bij niet tijdige levering is KGT niet eerder in verzuim dan wanneer Afnemer KGT een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd, met inachtneming van een termijn van minstens veertien kalenderdagen en KGT ook
binnen die gestelde termijn om KGT toe te rekenen redenenen niet aan zijn leververplichting voldoet.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door KGT geleverde zaken blijven eigendom van KGT totdat de Afnemer alle verplichtingen die KGT op zijn Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de vorderingen volledig zijn
voldaan en de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2.Door KGT geleverde zaken mogen niet doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te verzwaren.
3.De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KGT veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechter daarop willen vestigen of doen gelden, dan is het de Afnemer verplicht om KGT daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
5.De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
6.Voor het geval KGT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KGT en door KGT aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van KGT zich bevinden en die zaken terug te nemen. Alle mogelijke kosten voor het terugnemen van de eigendommen door KGT als ook mogelijke schades en gevolgschades
voor het terugnemen van de eigendommen zijn voor risico en rekening van Afnemer.
Artikel 6: Inlevervoorwaarden keur en reparatie
1.De Afnemer kan aan KGT keur- en reparatiematerialen ter beschikking stellen echter altijd rekening houdend met mogelijke wettelijke eisen en bepalingen. In geval van tegenstrijdige regelgeving zijn de lokale wettelijke
bepalingen en eisen maatgevend.
2.De volgende inlevervoorwaarden zijn van toepassing bij het aanbieden van keur- en reparatiemateriaal aan KGT:
Stofzuigerapparatuur evenals alle toebehoren dienen dubbel verpakt te worden aangeleverd. De stofzuigers moeten geretourneerd worden zonder stofzak. De ketel van de stofzuiger evenals de buitenzijde moeten
schoon en stofvrij zijn en vrij van taperesten of impregneermiddelen.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij aanlevering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Afnemer.
Onderdrukapparatuur dienen voor zover mogelijk dubbel verpakt te zijn. De machine dient zonder voorfilter aangeleverd te worden en vrij van resten tape en resten van impregneermiddelen. De buitenzijde van de
machines en filterhouders dienen volledig gereinigd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij aanlevering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Afnemer.
Decontaminatie-units dienen te zijn vergezeld van een “asbestvrij-verklaring” van zowel lucht- als veegmonsters, opgemaakt door een erkend laboratorium waarbij de verklaring niet ouder mag zijn dan 48 uur. Verder
dient de unit schoon en stofvrij te zijn en vrij zijn van taperesten en/of impregneermiddelen. Daarnaast dienen de water- en luchtfilters verwijderd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij aanlevering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Afnemer.
Overig huurmateriaal dient voor zover mogelijk dubbel verpakt te zijn. De machines dienen zonder eventuele voorfilter aangeleverd te worden en vrij van resten tape en resten van impregneermiddelen. De machines en
filterhouders dienen volledig gereinigd / gedecontamineerd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij aanlevering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Afnemer .
Materieel wordt na inlevering bij KGT gecontroleerd. Het meenemen van het materieel door een chauffeur van KGT of van derden of inlevering van het materieel is niet te beschouwen als dergelijke controle. Als de
Afnemer aanwezig wil zijn bij de controle, dient de Afnemer dit aan te geven bij het inleveren van de materialen.
Artikel 7: Garantie en reclames
1.De door KGT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering tenzij KGT en Afnemer nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door KGT verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt alsmede de daarbij horende bepalingen en condities.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
A.onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan,
B.onderhoud of onderzoek daaraan door Afnemer of derden zonder schriftelijke toestemming van KGT,
C.wijzigingen zijn aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van KGT,
D.andere zaken aan te brengen of te bevestigen danwel hebben getracht aan te brengen of te bevestigen zonder schriftelijke toestemming van KGT.
E.omstandigheden waar KGT geen invloed op kan uitoefenen daaronder inbegrepen weersomstandigheden of werkcondities.
4.Afnemer is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die KGT en Afnemer zijn overeengekomen.
5.Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan KGT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat KGT in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient KGT in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
6.Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken. Indien de Afnemer niet tijdig reclameert dan
komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel of vervanging.
7.Indien na onderzoek door KGT vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal KGT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn zorg dragen voor herstel dan wel vervangen van de gebrekkige zaak.
Als het gebrek of tekort slechts tegen voor KGT onevenredige hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, kan KGT de prijs voor het geleverde reduceren of restitueren, of kan de betreffende overeenkomst door KGT
schriftelijk tot ontbonden worden verklaard. KGT heeft te allen tijde de bevoegdheid tussen genoemde mogelijkheden van ongedaan maken te kiezen.
8.Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, administratiekosten, transportkosten voor rekening van Afnemer.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.Mocht KGT aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.KGT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat KGT is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.Indien KGT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot en zal nimmer hoger zijn dan eenmaal het factuurwaarde van de order betaald voor het product of de producten die
aanleiding geven tot een dergelijke vordering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als 1 gebeurtenis.
4.De aansprakelijkheid van KGT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.KGT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Afnemer vrijwaart KGT voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Artikel 9: Overmacht
1.Onder overmacht wordt voor KGT in deze Voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, buiten de controle van KGT waarvan KGT de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen echter
waardoor KGT niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KGT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KGT niet mogelijk is, langer duurt dan drie achtereenvolgende maanden
is KGT en / of Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn beschikbaar via de website van KGT en geldende Voorwaarden kunnen toegevoegd zijn bij iedere orderbevestiging / Overeenkomst of middels verwijzing naar de aanwezigheid van Voorwaarden
in verdere correspondentie en aanbiedingen. KGT behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Productiedatum wordt te allen tijde vermeldt op de Voorwaarden. Oudere Voorwaarden blijven
1 jaar beschikbaar en worden op verzoek ter beschikking gesteld.
Artikel 12: Toepasselijk recht
1.Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met KGT gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van KGT worden berecht door bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch onder
exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

