Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van ARDON Afdichtingsbedrijf BV.,
Tasveld 15, 3417 XS Montfoort, telefoon 0348-473815
Art.1a. Alle overeenkomsten van koop en verkoop
en van het uitvoeren van werken worden beheerst
door de navolgende voorwaarden.
b.
Afwijkende bedingen gelden slechts indien
ARDON deze schriftelijke heeft aanvaard en dan
nog alleen voor de overeenkomst waarbij ze
gemaakt zijn; voor het overige blijven de
volgende voorwaarden van kracht.
c. Verkoper/uitvoerder mogen geen garantie
verstrekken en van deze voorwaarden afwijken.
Eventuele garantie of afwijkingen van de
voorwaarden zijn alleen geldig, indien zij door
Directie van de BV. schriftelijke zijn vastgelegd.
Voor door ARDON geleverde merkartikelen gelden
de door de fabrikant gestelde verkoopvoorwaarden.
Art. 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Art. 3 Bij verkoop van goederen is de verkoper niet
verplicht reclames, die hem meer dan acht dagen
na ontvangst van de goederen door de
koper bereiken, in behandeling te nemen.
Art. 4 Wijziging of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de
directie van de BV.
Art. 5 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten
worden aan overdracht of tijdige overdracht van het
verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet
tijdige overdracht aan de verkoper door zijn
leverancier, alsmede indien de verkoper de hem
door zijn leverancier verkochte goederen of
grondstoffen niet of niet tijdig ontvangt of door
vertraging aan de zijde van de expediteur.

Art. 8 Indien de koper c.q. opdrachtgever een of
meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in
staat van faillissement verklaard wordt, indien hij
surséance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot
liquidatie van zijn zaken of indien vermogen geheel of
gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft ARDON
het recht om de koopovereenkomst of het nog niet
uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen.,
zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn
vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding van
schade, kosten en rente.
Art. 9 Een reclame schuift de betalingsverplichting
niet op.
Art. 10 Zolang de koper c.q. opdrachtgever niet ten
volle heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen
jegens ARDON blijven de geleverde goederen
eigendom van de verkoper.
Art. 11 ARDON is niet aansprakelijk voor het eindresultaat van verkochte en geleverde goederen welke
de koper op enigerlei wijze aanbrengt of verwerkt.
Art. 12 Ten aanzien van door ARDON verrichte
werkzaamheden zijn van toepassing de artikelen
1,2,4,5,6,7,8,9,10 en 11.
Art. 13 Indien ARDON een opdracht tot uitvoering
van werkzaamheden heeft aanvaard, is de opdrachtgever, indien zulks wordt overeengekomen, verplicht
voor zijn rekening beschikbaar te stellen de nodige
werklieden(die niet in dienst van ARDON treden),
de nodige elektriciteit, water, stroom, gas enz.
Indien de werkzaamheden ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van ARDON wil, niet
regelmatig kunnen worden voortgezet, komen de
hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.

Art. 6 Elke overeenkomst van koop en verkoop
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door de verkoper Art. 14 Indien een betaling in termijnen is overeenin te winnen inlichting voldoende kredietwaardig blijkt. gekomen, is ARDON niet verplicht het werk af te
maken, indien de koper met betaling van een termijn
Art. 7a. Betaling moet geschieden zoals op de
in gebreke is. Een ingebrekestelling is niet vereist.
orderbevestiging is vermeld.
Art. 15 Reclames betreffende de uitgevoerde
b. Zijn geen betalingscondities op de
werkzaamheden moeten binnen veertien dagen,
orderbevestiging vermeld, dan dient de koper het
nadat het werk is opgeleverd ter kennis van ARDON
verschuldigde binnen 30 dagen na faktuurdatum
worden gebracht, bij gebreke waarvan deze niet
zonder korting te betalen.
verplicht is de reclame in behandeling te nemen.
c. Indien de koper met de betaling in gebreke blijft,
is de koper van de dag af dat betaling had moeten
plaatsvinden, een rente verschuldigd van 1 % per
maand over het door hem verschuldigde bedrag.

Art. 16 ARDON garandeert de uitgevoerde werkzaamheden gedurende de tijd die op de orderbevestiging is vermeld. Iedere garantieverplichting
vervalt, indien de koper c.q. de opdrachtgever
eventuele veranderingen of herstellingen zonder
d. Alle kosten wegens wanbetaling, zowel gerecht- voorafgaande toestemming van ARDON verricht of
elijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de door anderen laat verrichten. De garantieverplichting
koper. De buitengerechtelijke kosten komen ten
vervalt eveneens, indien de koper c.q. opdrachtgever
laste van de koper verschuldigde hoofdsom en rente. niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De koper
De kosten van een faillissementsaanvrage komen
heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van
ten laste van de koper c.q. opdrachtgever.
het feit dat de verkoper/uitvoerder zijn garantieverplichting niet, nog niet ten volle is nagekomen.

Art. 17a. ARDON zal nimmer aansprakelijk
zijn voor bedrijfsschade als gevolg van
ontwrichting van het bedrijf, verlies van
orders, winstderving, persoonlijke ongevallen
hoe dan ook veroorzaakt.
Art.17b. Tot meerdere zekerheid heeft
ARDON een aansprakelijkheidsverzekering
gesloten bij een gerenommeerd verzekeraar.
Art. 17c. ARDON houdt zich het recht voor
gebruik te maken van onderaannemers.
Art. 18 Indien de kosten van de uit te voeren
werkzaamheden een bedrag van € 500,te boven gaan, is ARDON te allen tijde gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten totdat de
koper op verzoek en ten genoege van ARDON
zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van
al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Art. 19 Alle goederen, zowel bij levering als
bij verzending ten behoeve van te verrichten
werkzaamheden komen voor rekening en
risico van de koper c.q. de opdrachtgever.
Art. 20 De koper c.q. de opdrachtgever
vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen,
welke door aanspraken van de koper terzake
van het geleverde mochten worden geldend
gemaakt tegen de verkoper.
Art. 21 Alle prijzen van goederen en werken
zijn exclusief de geldende omzetbelasting.
Bij verhoging van deze belasting en/of
invoering van nieuwe belastingen terzake van
levering van goederen, het verrichten van
diensten en/of van goederen, bij stijging van
lonen of veranderingen van wisselkoersen is
ARDON gerechtigd deze verhogingen aan
de afnemer in rekening te brengen.
Art. 22 De door ARDON toegezegde
bonussen en/of kortingen zijn, indien niet
anders overeengekomen slechts van
toepassing gedurende één jaar na datum
van de schriftelijke bevestiging.
Art. 23 Alle geschillen ontstaan uit of naar
aanleiding van een koopovereenkomst, dan
wel ontstaan uit of naar aanleiding van een
overeenkomst terzake van door de verkoper
uit te voeren of uitgevoerde werken, dan wel
alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding
van uit vorenstaande voortgevloeide, nadere
overeenkomsten, zullen worden onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde rechter
binnen wiens rechtsgebied de plaats van
vestiging van de BV. is gelegen.
Deze bepaling is ook toepasselijk indien een
debiteur met een betaling in gebreke is.

