Algemene Verkoopvoorwaarden
Van toepassing op levering van goederen en diensten door Wilde Äcker Großhandel, Moortunweg 35, 26529 Osteel, Duitsland/Germany
Algemeen
Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden alleen,
indien schriftelijk door ons bevestigd en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarvoor ze gemaakt zijn.
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging, ook mondelinge afspraken. Alle afbeeldingen en gegevens
worden te goeder trouw door ons verstrekt, doch zijn vrijblijvend. Zij kunnen zonder nadere aankondiging door ons of door onze fabrikant worden gewijzigd, zulks als gevolg van en in verband met het voortdurend plaatsvinden van produktmodificaties.
Prijzen
Indien wijzigingen van de inkoopprijs, koers, lonen, belastingen, vrachten, sociale– en/of andere overheidslasten plaatsvinden, kunnen onze
verkoopprijzen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd, ook die van reeds bevestigde opdrachten. Uitsluitend voor zendingen met een
netto– factuurwaarde boven € 300,- zegge -driehonderd- euro gelden onze prijzen inclusief verpakking en franko huis uitsluitend binnen Nederland. Buiten Nederland geldt vrachtkosten op rekening.
Leveringstermijnen
Alle vermelde leveringstijden worden te goeder trouw en slechts ten titel van aanduiding gegeven. Overschrijding zal de koper nimmer het recht
geven tot ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van verdere verplichtingen, welke met bedoelde overeenkomst samenhangen, noch
kann hieraan enig recht op schadevergoeding worden ontleend.
Levering
Alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper ook wanneer franko levering plaatsvindt. Onze verantwoordelijkheid houdt op bij de
overdracht der goederen aan de expediteur. In geval van schade dient de koper zijn rechten tegenover het vervoersbedrijf te laten gelden. Met
franko gestelde prijzen wordt verzending tegen standaard vervoerstarieven bedoeld. Toeslagen voor speciaal vervoer als express of anderszins
komen altijd voor rekening van de koper.
Reklamaties
Behoudens het onder garantie gestelde moeten alle reklamaties binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ingediend worden. Na
deze termijn zijn wij van iedere verantwoordelijkheid ontslagen. Reklamaties betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben
op eerder overgedragen goederen, evenmin op alsnog over te dragen goederen, ook niet, wanneer overdracht plaatsvindt ter uitvoering van
dezelfde overeenkomst.
Betalingsvoorwaarden
Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van koper, terwijl gedurende de
uitvoering van een overeenkomst verplichtingen kunnen worden opgeschort, totdat koper desgewenst zekerheden stelt tot nakoming van zijn
verplichtingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan door ons op de factuur vermeld. Wij behouden ons echter het recht
voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen. Bij niet-nakoming van deze betalingsverplichting wordt de koper geacht van rechtswege
in verzuim te zijn en is hij bij overschrijding van de betalingstermijn een boete verschuldigd, gelijk aan 10 % plus BTW van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 100,-, zegge -éénhonderd- euro plus btw. Indien tengevolge van verzuim in de betaling of in de nakoming van
enige andere verplichting van de koper door ons kosten worden gemaakt, gerechtelijk of buitenrechtelijk, zijn deze kosten door de koper aan
ons verschuldigd, daaronder ook salaris, verschotten en onkosten, terzake van ons gedeclareerd door onze rechtskundige raadsman wegens
buitenrechtelijke bemoeiïngen, verrichtingen en/of wegens faillissementsaanvrage, welke kosten, voor zover betreft de buitenrechtelijke, bedragen tenminste 15 % van onze totale vordering, vermeerderd met verschotten en btw, met een minimum van € 150,- -éénhondervijftijg– euro
plus verschotten en btw.
Kortingen
Geen andere kortingen worden toegestaan dan die, welke wij op de factuur hebben vermeld, eerder door ons verleende kortingen binden ons
niet voor latere overeenkomsten.
Garantie
Wij garanderen de goede werking der door ons geleverde goederen, slechts voorzover deze door onze leveranciers of producenten aan ons
wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.
Verlengd Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom totdat volledige betaling van nog niet betaalde facturen volledig heeft plaatsgevonden en mogen derhalve tot dan niet worden verkocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Ontbinding Overeenkomst
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillisement verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt of
overgaat tot liquidatie, hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn
vereist, alsmede om reeds overgedragen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen onverminderd ons recht op vergoeding van kosten,
schade en rente.
Geschillen
Alle geschillen worden te onzer keuze door de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper, of van de plaats onze vestiging, alwaar voor
elke overeenkomst tussen koper en ons domicilie wordt gekozen te onzen kantore, alles tenzij met de koper wordt overeengekomen het geschil
te onderwerpen aan arbitrage overeenkomstig het regelement van het Nederlandse Arbitrage Instituut, zoals gedeponeerd bij alle kantoren van
de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, van welke overeenkomst schriftelijk zal moeten blijken.
Retouren
Zo mogelijk kunnen goederen netjes en in de orginele onbeschadigde verpakking, binnen een daartoe vooraf overeengekomen termijn geretourneerd worden. Retouren worden belast met 10% retourkosten.
Promotiemateriaal
Door Wilde Äcker beschikbaar gesteld promotiemateriaal blijft onvervreemd eigendom van Wilde Äcker en dient uitsluitend gebruikt te worden
voor de promotie van de door Wilde Äcker geleverde artikelen.
Slotbepaling
Indien enigerlei bepaling van de onderhavige voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of alsnog vast te stellen
door een daartoe bevoegde officiële instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht te prevaleren boven de bepalingen dezer voorwaarden.
Voor gezien en ondertekend door koper:
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