Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden van AMVS B.V.
1
Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“AMVS” – AMVS B.V. te Waalre.
“Klant” – iedere wederpartij van AMVS bij een
(voorgenomen) Overeenkomst.
“Overeenkomst” – iedere overeenkomst van
opdracht, aanneming van werk, koop of andere
overeenkomst tussen AMVS en Klant.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door
AMVS af te sluiten Overeenkomsten en gedane
aanbiedingen, zulks met uitsluiting van algemene
(inkoop)voorwaarden van de Klant.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan door AMVS derden worden betrokken,
waarbij de bepalingen welke gelden voor AMVS ook
door deze derden kunnen worden ingeroepen. AMVS
behoudt zich het recht voor derden te betrekken bij
de uitvoering van enige Overeenkomst.
1.4 Wijzigingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig
indien schriftelijk overeengekomen.
1.5 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden
nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht.
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Offertes en bevestigingen
Alle offertes van AMVS zijn vrijblijvend tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Alle
offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen,
tenzij anders bepaald.
AMVS is niet aansprakelijk voor fouten en
afwijkingen van de door haar aan Klant verstrekte
monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen,
gewichten, modellen, kleuren en/of andere
gegevens.
AMVS kan niet aan haar offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatten, dan wel indien
de offerte of aanbieding is gebaseerd op onjuiste
informatie van de Klant.
Opdrachten en orders binden AMVS eerst nadat
deze door haar schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging heeft plaatsgevonden,
komt de Overeenkomst desalniettemin tot stand zodra AMVS daaraan (stilzwijgend) uitvoering geeft.
Wijzigingen en annuleringen
Wijziging of annulering van een Overeenkomst
bindt AMVS slechts indien zij schriftelijk heeft
ingestemd met de wijziging en de daaraan
verbonden gevolgen voor de kosten en de planning.
Indien Klant de gesloten Overeenkomst wenst te
wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle
schade, waarin begrepen gederfde winst en alle
kosten voortvloeiende uit de wijziging of
annulering, aan AMVS te vergoeden.
Prijzen
De door AMVS opgegeven prijzen zijn excl. BTW
en excl. in- of uitvoerrechten en andere rechten of
belastingen.
AMVS is gerechtigd om prijsstijgingen van haar
leveranciers die plaatsvinden voordat de
Overeenkomst tot stand is gekomen, aan Klant door
te berekenen.
Alle offertes, kostenramingen en Overeenkomsten
zijn gebaseerd op het uitgangspunt:
a. dat de werkzaamheden tijdens de normale
werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
b. dat de werkzaamheden gelijktijdig dan wel
aansluitend kunnen worden uitgevoerd, zonder
stagnatie en/of fasering van de werkzaamheden
van AMVS, en;
c. dat AMVS de opdracht kan uitvoeren zonder
enige beperking in uitvoering en/of werkwijze,
hetzij opgelegd door opdrachtgever, hetzij
opgelegd van overheidswege.
Levering en levertijd
Levering van overeengekomen zaken geschiedt af
magazijn of af fabriek.
De opgegeven levertijden en oplevertermijnen zijn
indicatief. Een overschrijding geeft Klant niet het
recht de Overeenkomst te ontbinden, levering of
betaling te weigeren, of enigerlei vergoeding te
verlangen.
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Wanneer te leveren zaken na het verstrijken van de
levertermijn door Klant niet zijn afgenomen, staan
de zaken ter beschikking van Klant en worden deze
voor zijn rekening en risico opgeslagen.

6
6.1

Uitvoering en wijzigingen
AMVS zal de overeengekomen werkzaamheden
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien door AMVS of door AMVS ingeschakelde
derden in het kader van de Overeenkomst
werkzaamheden worden verricht op een door de
Klant aangewezen locatie, draagt de Klant
kosteloos zorg voor de in redelijkheid daarvoor
gewenste faciliteiten.
AMVS is gerechtigd de Overeenkomst in meer
fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde
gedeelten afzonderlijk te factureren.
De werkzaamheden onder de Overeenkomst
worden geacht correct te zijn opgeleverd:
a. wanneer de Klant het werk heeft goedgekeurd;
b. na verloop van acht dagen nadat AMVS
schriftelijk aan de Klant kennis heeft gegeven
van de voltooiing van het werk, indien de Klant
geen schriftelijke kennisgeving aan AMVS
heeft gedaan van eventuele bezwaren en/of
gebreken bij deze oplevering;
c. bij ingebruikneming van het werk door de Klant
(waarbij
geldt
dat
bij
gedeeltelijke
ingebruikneming slechts het betreffende
gedeelte van het werk als opgeleverd wordt
beschouwd).
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Reclame
Reclames betreffende geleverde zaken hebben geen
invloed
op
andere
Overeenkomsten
of
rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door
Klant rechtstreeks aan AMVS zijn gedaan binnen 8
dagen na ontvangst van de zaken. De reclame dient
te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige
opgave van de aard en de grond van de klachten en
onder inzending van de pakbon en opgave van het
desbetreffende factuurnummer, bij gebreke waarvan
het recht van reclame vervalt.
Klant heeft nimmer het recht de geleverde zaken
retour te zenden, tenzij AMVS daarmee schriftelijk
akkoord is gegaan. Indien de geleverde goederen
retour worden genomen, is AMVS gerechtigd
hiervoor retournamekosten in rekening te brengen.
Alleen goederen in onbetwiste nieuwstaat en in
originele, ongewijzigde verpakking worden door
AMVS geaccepteerd.
Garantie en aansprakelijkheid
AMVS verstrekt een garantie op de door haar
geleverde zaken en diensten gedurende 6 maanden
na levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Alle gebreken die in de
garantietermijn worden gemeld zullen door AMVS
worden hersteld door reparatie of vervanging (naar
keuze van AMVS). Na afloop van de
garantietermijn kan AMVS niet aansprakelijk
worden gesteld voor tekortkomingen in de door
haar geleverde zaken en/of diensten.
Indien Klant gedurende de garantietermijn zonder
voorafgaande toestemming van AMVS herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren,
danwel
indien
Klant
niet
aan
zijn
betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt
onmiddellijk onze garantieverplichting. Klant is niet
gerechtigd betaling te weigeren op grond dat
AMVS haar garantieverplichtingen niet, niet geheel
c.q. niet tijdig is nagekomen.
De aansprakelijkheid van AMVS voor schade is te
allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de
zaken en/of diensten die de directe grondslag
vormen voor de aansprakelijkheid, voor zover dit
factuurbedrag is voldaan door de Klant.
Onverminderd het voorgaande zal AMVS nimmer
aansprakelijk zijn:
a. voor indirecte schade of gevolgschade, zoals
schade als gevolg van bedrijfsstillegging,
vertragingschade, reputatieschade e.d.
b. voor enige directe of indirecte schade, welke
wordt veroorzaakt aan of door de door AMVS
geleverde zaken;
c. voor schade die is ontstaan als gevolg van
onjuiste of onvolledige informatie van Klant of
als gevolg van diens specifieke instructies.

Telefoon: +31 (0)40 82 00 900
Fax:
+31 (0)40 82 00 901
E-mail:
info@amvsbv.eu
URL:
www.amvsbv.eu
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De Klant vrijwaart AMVS voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade (stellen te)
lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan
AMVS toerekenbaar is. Indien AMVS uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Klant gehouden AMVS zowel buiten als
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is AMVS,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
AMVS en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Klant.
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Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde,
blijven alle door AMVS op enig moment geleverde
zaken eigendom van AMVS, tot het moment van
betaling van alle vorderingen van AMVS op Klant,
die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3,
Burgerlijk Wetboek, uit welken hoofde dan ook en
ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente
en kosten.
Klant is vóór volledig betaling niet bevoegd de
zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan
over te dragen.
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Betaling
10.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen
betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum
zonder enig beroep op korting, verrekening of
opschorting. Indien Klant niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, is hij van
rechtswege in verzuim.
10.2 In geval Klant in verzuim is met betaling en AMVS
de zaak ter incasso heeft gegeven aan een advocaat
of deurwaarder, is AMVS gerechtigd de kosten van
buitengerechtelijke incasso volledig op de Klant te
verhalen. Deze kosten worden geacht gelijk te zijn
aan de kosten volgens de staffel buitengerechtelijke
incassokosten (BIK) van de sector kanton, tenzij
AMVS kan aantonen dat de werkelijke kosten
hoger zijn.
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Intellectuele eigendom
Tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
overeengekomen behoudt AMVS zich alle rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving
op het gebied van intellectuele eigendom. AMVS
heeft het recht de door de uitvoering van een
Overeenkomst vergaarde kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter
kennis van derden wordt gebracht.

12
Verzuim van Klant
12.1 De vorderingen van AMVS op de Klant zijn
onmiddellijk opeisbaar:
a. in geval van liquidatie, (dreigend) faillissement
of surséance van betaling van de Klant, alsmede
in geval beslag is gelegd op een substantieel
deel van de activa van de Klant;
b. indien aan AMVS ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven om te
vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen
zal voldoen en de Klant desalniettemin weigert
of nalaat zekerheden te stellen op verzoek van
AMVS. In dat geval is AMVS gerechtigd tot
opschorting van haar verplichtingen onder de
Overeenkomst over te gaan totdat afdoende
zekerheid zal zijn gesteld.
13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 De rechter in de vestigingsplaats van AMVS is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft AMVS het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten
Overeenkomsten en op de overeenkomsten welke
daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
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Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn op 11 juni 2012
onder nummer 54866022 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven.

BTW-nummer: NL851470671B01
KvK-nummer:
54866022
IBAN: NL44 RABO 0148 8323 77

