ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANKOOP
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Servomex en de wederpartij.
Afwijkingen van deze voorwaarden binden Servomex slechts, indien schriftelijk door haar bevestigt.
Door het verstrekken van een opdracht aan Servomex, wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn
gegaan met de voorwaarden van Servomex en afstand te hebben gedaan van eventueel door de
wederpartij gehanteerde voorwaarden. De door de opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden
worden door Servornex niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, dan is de wederpartij van
rechtswege in gebreke en is Servomex gerechtigdom vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van 1%
per maand of een gedeelte van een maand aan de wederpartij in rekening te brengen over het nog
openstaande bedrag.
Niet tijdige betaling van een factuur heeft van rechtswege ten gevolgde de onmiddellijke opeisbaarheid
van al hetgeen door de wederpartij aan Servomex is verschuldigd, terwijl Servomex dan tevens gerechtigd
is verdere leveringen op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden.
Aanbiedingen / Opdrachten
Al hetgeen door de wederpartij aan Servomex verschuldigd is, is terstond opeisbaar ingeval van
Elke aanbieding van Servomex geschiedt geheel vrijblijvend. Elke latere aanbieding stelt alle faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.
voorgaande buiten werking.
Alle door Servomex te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van de incasso van
Een aan Servomex verstrekte opdracht is voor Servornex slechts bindend na schriftelijke aanvaarding hetgeen door de wederpartij is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij met een minimum
door Servornex.
van 15% 'van het openstaande bedrag met inbegrip van de rente.
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, ook wanneer dit voorzienbaar was, dan is Servomex gerechtigd de overeengekomen prijs Garantie
dienovereenkomstig te verhogen.
Servomex garandeert bij normaal gebruik en onderhoud de goede werking van het door haargeleverde,
Indien op verzoek van de wederpartij in de overeenkomst de prijzen zijn gesteld ineen andere gedurende een periode van één jaar. Behoudens de kosten van verzending van onderdelen en reiskosten
munteenheid, dient in die overeenkomst tevens de pariteit van die munteenheid ten opzichte van de van onderhoudspersoneel, wordt reparatie en/of vervanging van onderdelen gedurende de
gulden te worden vermeld. Servomex is gerechtigd om koerswijzigingen ten nadele van Servomex aan garantieperiode door Servomex kosteloos verricht.
de wederpartij in rekening te brengen.
Deze garantie vervalt, indien door anderen dan Servomex reparaties en/of onderhoud aan het door
Servomex geleverde zijn verricht, indien het door Servomex geleverdeonjuist is geïnstalleerd of gebruikt
Leveringen
danwel andere dan door Servomex geleverde onderdelen zijn aangebracht. Gebreken in de door
Servornex is gerechtigd in gedeelten te presteren c.q. te leveren en te factureren.
Servomex geleverde goederen dienen onverwijld te worden gemeld.
Opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering: overschrijding daarvan geeft aan de wederpartij Een beroep op de door Servomex verleende garantie ontslaat de wederpartij nimmer van haar
nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst te ontbinden, danwel betalingsverplichtingen jegens Servomex.
nakoming c.q. afname te weigeren.
Verzending en transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
Aansprakelijkheid
Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Servomex te allen tijde gerechtigd voorafgaande gehele De aansprakelijkheid van Servomex is beperkt tot de hiervoor omschreven garantieverplichtingen.
of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor Elke aansprakelijkheid van Servomex tot vergoeding van directe of indirecte schade van de wederpartij of
van derden, van welke aard dan ook, verband houdende met het door Servomex geleverde of veroorzaakt
de nakoming van haar verplichtingen.
door handelen of nalaten van haar personeel danwel van personen die door haar te werk zijn gesteld, is
Zekerheid
uitgesloten. Hieronder is begrepen de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet goed
Alle door Servornex geleverde goederen, met inbegrip van de reeds betaalde, blijven tot op het functioneren van het door Servomex geleverde. De wederpartij vrijwaart Servomex tegen alle aanspraken
moment van betaling van al hetgeen de wederpartij met inbegrip van rente en kosten aan Servomex van derden.
verschuldigd is, eigendom van Servomex.
Servomex is voorts niet aansprakelijk, indien door al dan niet voorzienbare omstandigheden Servomex
Het door Servomex geleverde kan ingeval van niet tijdige betaling door de wederpartij, zonder blijvend of tijdelijk verhinderd is te presteren. Servomex is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging door Servomex worden teruggehaald en daartoe ontbinden.
zonodig worden gedemonteerd.
Servomex heeft op alle goederen die zich vanwege de wederpartij onder Servomex bevinden het recht Tekeningen en modellen
van terughouding, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens Servomex heeft Tekeningen en modellen, die Servomex al dan niet in opdracht van de wederpartij heeft ontworpen of
gebouwd danwel laten ontwerpen en/of bouwen, zijn eigendom van Servomex, ongeacht of Servomex aan
voldaan. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.
de wederpartij daarvan de kosten in rekening heeft gebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
Betaling
overeengekomen. Het is de wederpartij niet toegestaan deze na te maken danwel te vermenigvuldigen
Alle facturen van Servomex dienen te zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van danwel deze aan derden in gebruik af te staan.
enige korting en zonder dat de wederpartij recht heeft op compensatie.
Toepasselijk recht en forum
Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst en berecht naar Nederlands recht en zullen zo
nodig worden voorgelegd aan de rechter te s-Gravenhage of Arnhem, zulks naar keuze van Servomex.

