Algemene Leveringsvoorwaarden Elberse International
Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop uitgebracht door
Elberse International, zijnde opdrachtnemer. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door opdrachtnemer en
haar opdrachtgevers.
1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, terwijl de aanbesteder/inkoper wordt
aangeduid als opdrachtgever.
1.3 Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door opdrachtnemer van
de hand gewezen.
Artikel 2: aanbiedingen/offertes
2.1 Alle offertes hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 10 dagen gerekend vanaf de datum
van offerte.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 3: rechten van intellectueel eigendom
3.1 Opdrachtnemer behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op de door hem verstrekte afbeeldingen, foto’s, ontwerpen,
tekeningen, schetsen, modellen, teksten, programmatuur en offertes. Ook behoudt opdrachtnemer alle rechten van intellectueel
eigendom op alle afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, tekeningen, schetsen en teksten op de websites in eigendom van Elberse
International waaronder o.a. www.elbi.nl , www.dutchreels.com en www.globalflyfisherman .
De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren en/of te verwijderen van de
website van opdrachtgever op straffe van een boete van 250,- Euro per dag.
Artikel 4: aansprakelijkheid
4.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de
schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had
moeten zijn.
Artikel 5: levering
5.1 Verzendkosten zullen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, altijd worden doorberekend.
5.2 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien opdrachtnemer voor
het transport zorg draagt is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient
zich tegen dit risico te verzekeren.
Artikel 6: betaling
6.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van opdrachtnemer.
6.2 Wijze van betaling van de koopovereenkomst wordt door de opdrachtnemer schriftelijk vermeld in de offerte dan wel op de
factuur.
vooruitbetaling: opdrachtnemer maakt een pro forma factuur waarna de opdrachtnemer het totaal bedrag vooruitbetaalt.
Er wordt pas uitgeleverd op het moment dat het totaalbedrag is ontvangen door opdrachtnemer.
C.O.D.: Cash On Delivery. Betaling contant bij aflevering.
Levering op krediet: de vastgestelde betalingstermijn wordt middels een uiterlijke betaaldatum weergegeven op de
factuur. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn het factuurbedrag nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is zal
opdrachtnemer 1,5% rente per maand in rekening brengen over het nog onbetaalde factuurbedrag.
Indien door opdrachtnemer schriftelijk wordt aangegeven is een mix van bovenstaande betalingsmogelijkheden mogelijk.
6.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar
zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling
geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het
recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de
levering op te schorten, ook indien ene vaste levertijd is overeengekomen.
6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij het uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. Alle incasso- en
bijkomende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Alvorens over te gaan tot het uit handen geven ter incasso zal de
opdrachtgever daarvan op de hoogte worden gesteld middels een schrijven.
Artikel 7: reclamaties of klachten
7.1 Opdrachtgever kan op een gebrek van levering geen beroep meer doen indien deze niet uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij
hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
7.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst te zijn ingediend.
7.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet
binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de
gebreken te herstellen.
Artikel 8: garantie
8.1 Bij ondeugdelijke levering heeft de opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke goederen de
opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke goederen te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.
8.2 De opdrachtnemer verleent garantie volgens de garantiebepalingen die zij krijgt toegewezen van haar leveranciers. Geeft de
leverancier geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer ook geen garantie verstrekt.
8.3 Opdrachtnemer zal geen garantie meer verlenen op producten geleverd door leverancier(s) waarmee de relatie is verbroken.
8.4 De garantiebepaling geldt alleen indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, zowel financieel als
anderszins, heeft voldaan.
Artikel 9: prijswijzigingen
9.1 prijswijzigingen kunnen zonder vooraankondiging plaatsvinden.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud
10.1 Opdrachtnemer blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Indien
de betalingstermijn is overschreden is de opdrachtnemer gerechtigd, zoals in artikel 6.2 vermeld 1,5% rente per maand te rekenen,
of, indien door opdrachtnemer gewenst, om de goederen terug te halen ter creditering.
Artikel 11: Nederlands Recht
11.1 Op alle genoemde en niet genoemde voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Getekend te Oss, d.d. 1 januari, 2001
P.J. Elberse
Elberse International

