Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B.R.N parket V.O.F Kamerlingh Onneslaan 21 te IJsselstein
Artikel 1 Toepasselijkheid en afwijkingen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BRN parket met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten,
zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard. De
opdrachtgever wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien de opdrachtgever niet terstond
na ontvangst van de orderbevestiging in andersluidende zin aan BRN schriftelijk bericht zendafwijkingen van deze
voorwaarden zullen uitsluitend van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 1.2 Indien ten aanzien van
bepaalde bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige
algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer
voor meer dan één bestelling c.q. .....dienstverlening tenzij wederom telkens schriftelijk bevestigd 1.3. Deze voorwaarden
zijn van toepassing op de overeenkomsten zowel betreffende de levering van artikelen materialen en goederen als van diensten.
Artikel 2 Offertes en opdrachten.
2.1 Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tot op het moment dat daaruit voortkomende opdracht door BRN parket schriftelijk of mondeling is bevestigd,
Een orderbevestiging van BRN parket wordt geacht juist te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de datum der orderbevestiging daartegen schriftelijk heeft
geprotesteerd.2.2. De door BRN parket in verband met een offerte of opdracht verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, calculaties en/of
begrotingen, blijven eigendom van BRN parket en dient op verzoek van BRN parket geretourneerd te worden.2.3. Door BRN parket in afbeelding, catalogi, tekeningen of op
andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, kleuren etc. binden BRN parket niet; zij worden geacht bij benadering te zijn v erstrekt.2.4. Afwijkingen met redelijke tolerantie
in kleur, afmetingen en vormgeving geven aan de opdrachtgever geen recht op reclamering, vergoeding van schade, vervanging of enig ander recht. BRN parket is gerechtigd
een gelijkwaardig fabricaat te leveren indien een aangeboden fabricaat niet leverbaar blijkt te zijn. 2.5. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd
op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Artikel 3 Levertijd en verzending.
3.1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, BRN parket verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden doch is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van overschrijding, die BRN parket redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, BRN parket is te alle tijden gerechtigd deel leveringen uit te voeren, tenzij duidelijk anders
is overeengekomen. 3.2. Bij overschrijding van de levertijd, tenzij in geval van overmacht, heeft de opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn BRN
parket bij aangetekend te sommeren binnen veertien dagen te leveren. Bij overschrijding van deze laatste termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
annuleren. 3.3. Goederen reizen voor rekening van de opdrachtgever, BRN parket heeft het recht goederen welke, gereed zijnde, door oorzaken gelegen buiten BRN parket,
niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen al had de levering plaatsgevonden. 3.4. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal BRN parket dit aan de opdrachtgever berichten onder opgave van de reden en van de vermoedelijke duur van
de overmacht toestand. De levertijd zal met de tijdsduur van de vertraging worden verlengd. 3.5. Onder overmacht worden ten deze verstaan en begrepen alle omstandigheden,
waardoor naar regelen van goede trouw en redelijkheid tijdig nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, met name d ient hieronder begrepen te worden de
omstandigheid dat door BRN parket bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden op enigerlei wijze in gebreke blijven. 3.6. Indien in overmacht toestand langer
dan zes weken mocht duren, heeft ieder der partijen het recht het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder daarbij recht op schadevergoeding te kunnen doen gelden. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen door BRN parket aan de opdrachtgever Worden terugbetaald.
Artikel 4 Prijzen.
4.1. De prijzen van BRN parket zijn gebaseerd op de tijdens de offerte resp., contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremies, prijzen en grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen en van alle andere kosten. Ingeval van verhoging of verlaging van een of
meer van deze factoren zal de offerte- resp. contractprijs dienovereenkomstig worden verhoogd resp. verlaagd, voor zover het geheel van factoren een verschil van 5% met
een minimum van € 45,- van genoemde prijs te boven gaat, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande
echter dat reeds bekende toekomstige prijswijzigingen bij de offerte en in de bevestiging moeten worden vermeld. 4.2. Indien de uitvoering van de opdracht op verzoek van
opdrachtgever of door uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van BRN parket worden
verhoogd met de extra kosten waaronder renteverlies die hierdoor voor BRN parket ontstaan. 4.3. Indien de opdrachtgever een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen ofte
annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan BRN parket te vergoeden, tenzij de annulering voortvloeit uit een
overmacht toestand Onder schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan winstderving.
Artikel 5 Betalingsvoorwaarden.
5.1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever op grond van de BRN parket in te winnen inlichtingen voldoende
kredietwaardig blijkt.5.2. Indien BRN parket gegronde redenen heeft te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever is BRN parket gerechtigd de nakoming van
de verplichtingen op te schorten, tot dat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van BRN parket zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen
uit de overeenkomst.5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien
overeengekomen is in gedeelten te leveren, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd,
in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. Indien overeengekomen is dat facturering, geheel of gedeeltelijk, plaats zal vinden bij oplevering van
een werk, zal de opdrachtgever BRN parket binnen 8 dagen na een desbetreffend verzoek in de gelegenheid stellen het werk op te leveren, bij gebreke waarvan het werk na
afloop van de bedoelde termijn door BRN parket als opgeleverd mag worden beschouwd, schuld vergelijking is niet toegestaan. 5.4. Zolang de opdrachtgever de door hem
verschuldigde betalingen, voor zover opeisbaar niet heeft voldaan, is BRN parket gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.5.5. Reeds geleverde goederen
blijven eigendom van BRN parket, tot de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de overeenkomst heeft voldaan. Als dan staat de opdrachtgever
derhalve niet vrij het verkochte door te verkopen (tenzij in de normale uitoefening van zijn bedrijf), op enigerlei wijze te beschikken, zonder voorafgaande schriftelijk
toestemming van BRN parket. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden alle leveringen, ook al komen verschillende opdrachten voort, als één geheel
beschouwd.5.6. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BRN parket zonder ingebrekestelling het recht
opdrachtgever over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 1% van het factuurbedrag per maand. Onverminderd de aan BRN parket
verder toekomende rechten komen ten laste van opdrachtgever alle kosten welke BRN parket moet maken ter incasso. Tot deze kosten behoren met name declaraties van
advocaten en procureurs, zowel in alle buiten rechte, ook voor zoveel ze de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders en incassobureaus.
De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag.5.7. Bij overlijden, faillissement van dan wel aanvrage surséance van betaling door
opdrachtgever, alsmede ingeval van gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van zijn goederen, staking van zijn bedrijf, alsmede indien opdrachtgever enige uit de met hem
aangegane overeenkomsten voor hen voortvloeiende verplichting niet nakomt en/of in strijdt daarmee handelt, wordt al het geen hij aan BRN parket verschuldigd mocht zijn
ineens, zonder dat enige Ingebrekestelling zal zijn vereist, opeisbaar en is BRN parket gerechtigd om de overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, tenzij
BRN parket de nakoming mocht verlangen, een en ander onverminderd het recht op Schadevergoeding.
Artikel 6 Garantie.
6.1 .Met in achtneming van het geen elders in deze voorwaarden is bepaald staat BRN parket in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde goederen,
gebruikte materialen en voor de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gedurende een termijn van tenminste drie maanden nadat goederen geacht kunnen worden
te zijn geleverd of werkzaamheden zijn verricht. Alle gebreken waarvan de opdrachtgever aan BRN parket binnen de overeengekomen termijn doch direct na bekend worden
van het Gebrek, schriftelijk kennis geeft en bewijst dat zij binnen de genoemde termijn zijn Ontstaan, uitsluitend overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door
BRN Parket geleverde goederen, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zullen Door BRN parket ten spoedigste kosteloos worden hersteld.6.2.BRN parket is ter
voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende artikelen te vervangen of te repareren, c.q. de overeengekomen
werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Op een en ander zijn de contractbepalingen van toepassing. 6.3,Op van derden betrokken materialen en onderdelen wordt
door BRN parket niet meer garantie gegeven dan aan BRN parket door haar leverancier gegeven wordt.6.4.De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan,
Artikel 7 Aansprakelijkheid en risico.
7.1. De verplichtingen en aansprakelijkheid van BRN parket zijn beperkt tot de garantieverplichting, hierboven omschreven. BRN parket is derhalve in het bijzonder nimmer
aansprakelijk voor enigen indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging,-vertraging, storing of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook.
BRN parket is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door het door haar geleverde of
bewerkte goed ter zake in haar dienst zijnde personeel toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
Artikel 8 Geschillen.
8.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen gebracht
worden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BRN parket
Artikel 9 Beveiliging en privacy
9.1 De Klant geeft door akkoord te gaan met werkzaamheden toestemming aan BRN-Parket B.V. zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden en de administratie en beheerstaken van BRN-Parket B.V.. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor BRN-Parket B.V. en worden niet aan derden
verstrekt, tenzij BRN-Parket B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 9.2. BRN-Parket B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen
ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met
de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens
met zich meebrengen. 9.3. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vind u in onze privacy verklaring. Deze kunt u vinden op onze website.

