algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Novanet Holding BV, Speedy Services Benelux BV en Sanicolor BV
1.1

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door ons in het handelsverkeer gesloten verkoopovereenkomst,
overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of aanneming van werk.

1.2

De overeenkomst komt tot stand wanneer de verkoper binnen 14 dagen nadat verkoper de opdracht heeft ontvangen, deze bevestigt,
danwel met de uitvoering van de opdracht begint.

2.1

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, is koper gehouden om verkoper schriftelijk een naleveringstermijn van 20
werkdagen, te rekenen vanaf de datum van bedoelde kennisgeving, te stellen, voordat hij het recht heeft om de opdracht te annuleren.
Bij overmacht aan de zijde van de verkoper geldt de termijn voor levering als opgeschort, zolang de overmacht duurt. Onder overmacht wordt mede verstaan alle omstandigheden, die naar verkeersopvattingen niet voor rekening van verkoper komen en die voor
verkoper tot gevolg hebben dat deze niet tijdig aan haar verplichtingen tot levering kan voldoen.

2.2

Overmacht geeft de verkoper de bevoegdheid om nakoming op te schorten in de hiervoor bedoelde zin c.q. te wijzigen, voor zoveel
zulks in redelijkheid nodig zal zijn en mits dit tijdig gemotiveerd schriftelijk door verkoper zal worden meegedeeld. Onder wijziging
kan in gevallen van verhindering in aanzienlijke mate ook annulering van onze zijde worden begrepen.

2.3

Bij overeengekomen deelleveringen wordt elke deellevering als een aparte levering als bedoeld in de Algemene Voorwaarden            
beschouwd.

3.

Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat alle daarop betrekking hebbende vorderingen aan ons zullen zijn voldaan.

4.1

Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en voordat er door ons geleverd is, aan ons prijswijzigingen in
rekening worden gebracht als gevolg van enige overheidsmaatregel en/of loon- of prijsstijgingen van grondstoffen, kunnen wij deze
prijswijzigingen aan de koper doorberekenen.

4.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient voldoening van de koopprijs bij levering contant te geschieden. Alle betalingen
zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. De gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

4.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en is alsdan de wettelijke vertragingsrente aan verkoper
verschuldigd. Alle kosten die verkoper redelijkerwijs zal moeten maken tot rechtshandhaving jegens koper, daaronder begrepen
buitengerechtelijke kosten te berekenen conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dienen aan ons te
worden vergoed.

4.4

Bij overschrijding van de betalingstermijn in het geval van deelleveringen op te schorten en voorts zekerheidstelling van koper te
vorderen voor alle nog te verrichten prestaties.

5.1

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die bij de koper of diens rechtverkrijgenden ontstaan is als gevolg van fouten, schuld of
opzet van het personeel van derden van wier zaken of diensten verkoper gebruik maakt in het kader van zijn dienstverlening of
leveringsplicht jegens koper.

5.2

Indien koper een handelsmerk wil doen aanbrengen op bepaalde zaken, danwel gebruik wil maken van een licentie, zal koper verkoper
vrijwaren voor aanspraken door derden wegens inbreuk op rechten van derden.

6.1

Koper is gehouden de zaken of diensten na levering op eventuele afwijkingen te controleren of te doen controleren. Slechts schriftelijke reclamaties, waarin de door koper geconstateerde afwijkingen zo duidelijk mogelijk omschreven zijn en waarin de verkoper wordt
uitgenodigd tot het zijnerzijds (doen) controleren daarvan met het ter beschikking houden van de gebrekkige zaken voor verkoper, en
die bovendien binnen acht werkdagen na levering van de afwijkingen aldus aan verkoper zijn voorgelegd, kunnen, mits feitelijk juist,
als geldig worden erkend.

6.2

De in 6.1 genoemde termijn van acht werkdagen is eveneens van toepassing ten aanzien van die afwijkingen, die bij de normaal
vereiste controle na levering en de daarbij te betrachten grondigheid, niet hadden kunnen blijken, en gaat in op het tijdstip waarop
dergelijke afwijkingen hadden kunnen blijken.

6.3

In geval van geldige afwijking hebben wij het recht alsnog een herstellevering of herstelreparatie te doen, tegenover restitutie van de
terecht geweigerde zaken of diensten. Indien koper kiest voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koop, is verkoper tot niet meer
schadevergoeding gehouden dan maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief transportkosten.

6.4

Gedurende een periode van drie jaren na levering verleent de verkoper garantie voor materiaalfouten en staat hij in voor de kwaliteit
van de verrichten werkzaamheden. Deze garantie houdt in dat de verkoper de fouten herstelt danwel de verkoper tot de beslissing
komt om de overeengekomen koopprijs zonder bijkomende kosten te restitueren, waarbij per zes maanden 10% van de koopprijs
exclusief voorrijkosten, daarop in mindering worden gebracht.

6.5

Tot de in 6.4 bedoelde garantie behoort niet het geval dat er sprake is van fouten of kwaliteitsvermindering als gevolg van onzorgvuldig omgaan met of onoordeelkundig gebruik van de verrichten werkzaamheden c.q. geleverde zaken. Het in de tweede zin van 6.1
bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij gebreke waarvan de garantie vervalt. De garantiebepalingen vervallen eveneens
indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere daarmee samenhangende overeenkomsten.

6.6

In gevallen van produktaansprakelijkheid is verkoper niet aansprakelijk voor zover hij bewijst tegen het optreden van de afwijking
en/of het schadeveroorzakend feit redelijke zorg te hebben aangewend.

7.

Op elke met ons gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor berechting van geschillen, die voort
vloeien uit deze of daarmee samenhangende overeenkomsten, wordt de bevoegde rechter te Utrecht aangewezen, met dien
verstande, dat aan ons niet kan worden tegengeworpen, indien wij van deze forumkeuze geen gebruik willen maken.

