Algemene voorwaarden Haakman beheer bv, Jan Haakman bv,
Mondial media bv
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden(hierna:Voorwaarden) van
toepassing
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Artikel 2
Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om
de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften
noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij
gerechtigd bestellingen te weigeren ofwel bepaalde voorwaarden aan te verbinden indien
noodzakelijk. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij u dat binnen tien
werkdagen mee na ontvangst van de bestelling
Artikel 3
Prijzen en betalingen
3.1
De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en
exclusief handlings-en verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen
3.2
Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling
kunnen andere voorwaarden worden gesteld
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden binnen 10(10) dagen na mededeling van de prijsverhoging
Artikel 4
4.1
Overschrijding van enige leveringstermijn heeft geeft recht op schadevergoeding of
ontbinding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren
4.2

Er worden aparte afspraken gemaakt bij te late levering
Artikel 5
Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Wanneer goederen die geleverd zijn niet correct zijn dan binnen drie werkdagen
reclameren
5.2 Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met de offerte kunnen deze
vervangen worden door nieuwe goederen
Artikel 6
Bestellingen/communicatie
6.1 wanneer goederen niet goed aankomen en beschadigd zijn kunnen deze in overleg
retour worden gezonden
Artikel 7
Overmacht
7.1 In geval van overmacht hebben wij het recht de levering uit te stellen en later te leveren.
ofwel de levering te ontbinden
7.2 overmacht is als wij niet kunnen voldoen door b.v. calamiteit in de fabriek tijdens
transport. Of een natuurramp
Artikel 8
Diversen
8.1 wij leveren aan het adres dat u aan ons opgeeft tenzij u schriftelijk aangeeft dat het op
een ander adres bezorgd moet worden
8.2 de voorwaarden kunnen niet soepel worden toegepast
8.3 het transport wordt door derden uitgevoerd
Artikel 9
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1
Op alle punten is Nederlands recht van toepassing en geschillen kunnen enkel bij en daartoe
bevoegde rechter in Nederland uitgevoerd worden

