Algemene Voorwaarden ABC Service & Verspreiding te Akkrum
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Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en de tot standkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten, door ABC Service & Verspreiding,
gevestigd aan de W J Koopmansstjitte 60 8491 DP Akkrum, verder te noemen ABC Service & Verspreiding, met derden aangegaan.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. 01090858 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
De Totstandkoming van een overeenkomst met ABC geldt als acceptatie van deze door ABC gehanteerde voorwaarden.
Iedere van deze voorwaarden afwijkende bepaling is enkel bindend na schriftelijke overeenkomst.
ABC aanvaard de toepassing van Algemene Voorwaarden van de contractpartijen (verder te noemen ―partij‖) en/of derden uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk en
schriftelijk wordt overeengekomen.
Eventuele toepasselijkheid van de hiervoor bedoelde voorwaarden ontkracht de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ABC niet.
Algemene voorwaarden worden slechts door ABC onder voormelde condities aanvaard en zijn slechts van toepassing op de onder werpelijke overeenkomst. Op latere
overeenkomsten zullen die voorwaarden niet automatisch van kracht zijn.
Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
ABC heeft het recht, in dien de opdracht niet aan deze wordt verstrekt, alle hiertoe reeds noodzakelijk gemaakte kosten in t=rekening te brengen aan partij. Voor verdere
bepalingen hieromtrent wordt veerwezen naar artikel 6.
Gegevens in door ABC verstrekte drukwerken kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Artikel 3 Overeenkomsten
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ABC , welke blijkt uit een schriftelijke bevestiging door ABC, dan wel uit
het feit dat ABC uitvoering geeft aan de opdracht.
Elke met ABC aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van partij moet zijn gebleken. Partij zal toestaan dat ABC hieromtrent
zonodig informatie opvraagt of zal laten opvragen.
Gegevens betreffende uitvoering van de werkzaamheden door ABC , alsmede gegevens door ABC bij de aanbieding verstrekt zijn voor ABC niet bindend en worden ter
goeder trouw gegeven.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van ABC binden deze niet voor zover deze niet schriftelijk door ABC zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 4 Prijzen
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Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten slechts aangegaan tegen prijzen en onder voorwaarden , zoals die gelden op de dag van aanname van
de opdracht of van de te verspreiden goederen.
Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden ABC niet.
Indien na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst belastingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd. Is ABC gerechtigd deze
aan partij in rekening te brengen.
Evenzo is ABC gerechtigd de reeds overeengekomen prijzen te wijzigen, indien één of meer kostprijs bepalende factoren, waarop de prijs is gebaseerd, een wijziging
ondergaan.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen excl. B.T.W.
Artikel 5 Wijzigingen van de opdracht
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Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook en schriftelijk of mondeling door of namens partij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden extra aan partij in rekening gebracht.
Door partij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen moeten tijdig en schriftelijk aan ABC worden doorgegeven. Het risico van de uitvoering van
telefonische of mondeling doorgegeven wijzigingen komen voor rekening van partij
Aangebracht wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het oorspronkelijke tijdstip van de uitvoering van de bezorgen of opdracht door ABC buiten diens
verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Partij heeft in dit verband ook geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij het overschrijden van het opgegeven bezorgers tijdstip of opdracht, tenzij
zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel rechtstreeks het gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van ABC.
Artikel 6 Annulering
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Indien partij de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, weigert (een deel van) de te vervoeren en/of verspreiden goederen, tijdig aan ABC ter beschikking te stellen, dan
wel op enige andere wijze de uitvoering van de opdracht door ABC onmogelijk maakt (behoudens ingeval van overmacht), is hij verplicht aan ABC een nader vast te stellen
schadevergoeding alsmede een boete van 15% van de overeengekomen vrachtprijs. Partij is voorts verplicht ABC te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
(één van) de voormelde omstandigheden.
Onverlet het vorenstaande behoudt ABC zich alle rechten voor volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, zulks ter beoordeling van
ABC.
Artikel 7 Klachten en reclame
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Tenzij door partij bijzondere, door ABC schriftelijk bevestigde eisen omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht en/of bezorging /verspreiding zijn gesteld, is de
gebruikelijke wijze uitvoering/verspreiding van de opdracht van toepassing.
Partij is verplicht terstond na de verspreiding van de goederen te (laten) controleren of de opdracht na behoren is uitgevoerd en eventuele klachten daarover onverwijld
schriftelijk aan ABC door te geven. Indien partij de klachten niet binnen 48 uur na de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis van ABC heeft gebracht, wordt partij
geacht met de uitvoering accoord te zijn gegaan en vervalt ieder recht op reclame.
Artikel 8 Betaling van opdracht
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Betaling van factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. ABC is gerechtigd contante betaling te verlangen.
Indien partij het door deze verschuldigde factuur bedrag niet tijdig voldoet, is hij aan ABC een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor elke maand of een
gedeelte daarvan., ingaande datum van opeisbaarheid daarvan.
Indien niet anders is overeengekomen, wordt de betaling geacht te zijn geschied, wanneer een bank - of girorekening van ABC is gecrediteerd of bij contante betaling op de
datum van de kwitantie.
ABC heeft ten allen tijde het recht te verlangen, dat door partij op een voor ABC aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen, in het
bijzonder de betaling van het factuurbedrag.
Partij zal door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting in verzuim zijn, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.
ABC is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom vermeerderd met de voormelde rente en kosten, van partij te vorderen alle kosten, die door de niet betaling van partij zijn
veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder derhalve worden begrepen de terzake van invordering noodzakelijk gemaakte kosten van advocaat
procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, vermeerderd met rente met een minimum van € 75.—
ABC is niet gebonden aan te tonen in de uitgave van deze kosten te zijn vervallen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht
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ABC is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals hierna verder omschreven, dan wel
daden of nalatigheid van de zijde van partij.
ABC is slechts aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot een maximum van het factuurbedrag, voor schade aan vervoerde goederen, voor zover ontstaan
door grove schuld van ABC, of door ABC ingeschakelde personen.
ABC zal in beginsel niet aansprakelijk zijn de geleden bedrijfs – en/of gevolgschade van partij te vergoeden, al naar gelang de aard van de schuld.
Alle onvoorziene en buitengewone omstandigheden, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ABC overmacht op, die hem ontheffen van
zijn verplichting zonder dat partij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genoemd kan doen gelden.
Artikel 10 Toepasselijk recht
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Op alle door ABC gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke op grond van deze partijen mochten ontstaan, zullen
aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

