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Klikgordijn

Leveringsvoorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
overeenkomsten met leveringen van en werkzaamheden verricht door
Klikgordijn. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien
en voor zover door schriftelijk bevestigd.
2. Door met Klikgordijn een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van
eventueel door hem gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
3. Voor zover en in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke
regelingen.
Artikel 2. Algemeen
1. Elke tussen Klikgordijn en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen
bindend.
2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Klikgordijn zouden
ontstaan, en annulering van een overeenkomst zijn zonder toestemming van
Klikgordijn
onverbindend.
Annulering
en
wijzigingen
van
raamdecoratieproducten, horren en zonwering die al in productie zijn is niet
mogelijk.
3. Bedingen, op grond waarvan Klikgordijn een leveringsverplichting op zich neemt
zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan
wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren
respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn
onverbindend.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Klikgordijn gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het
tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. Klikgordijn heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
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Artikel 4. Prijzen en tarieven
1. De door Klikgordijn vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 5. Levering
1. Vanaf het moment van leveren of na het moment van montage zijn de goederen voor
risico van de wederpartij.
2. Levering van door Klikgordijn geproduceerde producten geschiedt met de
gebruikelijke maattoleranties.
4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren
goederen zijn geleverd bij de wederpartij.
5. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Klikgordijn is niet aansprakelijk voor enige schade, welke door de wederpartij of voor
derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van Klikgordijn,
tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden
uitdrukkelijk anders bepalen.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde en/of geplaatste goederen door
of namens de wederpartij, is Klikgordijn gevrijwaard van eventuele aanspraken
van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of
de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en /of productiefouten,
danwel door eventuele anderen oorzaken.
Artikel 7. Reclames
1. De wederpartij is verplicht de geleverde of geplaatste goederen, inclusief de
verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en of
beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van
Klikgordijn dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
2. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij te
worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het
geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienen aangaande worden dan niet
meer in behandeling genomen.
3. Reclames dienen 8 werkdagen na de levering in het bezit te zijn van Klikgordijn.
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4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Klikgordijn verplicht de gereclameerde
goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat Klikgordijn aansprakelijk
kan worden gesteld van de geleden schade.
5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten
aanzien van de geschil zijnde goederen niet opgeschort.
Artikel 8. Garantie
1. Klikgordijn staat in voor de deugdelijkheid, almede de kwaliteit van de door haar
geplaatste en/of geleverde en/of door haar verwerkte goederen een en ander
met inachtname van wat elders in deze voorwaarden is bepaald.
2. Garantie aanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen
van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan
door het niet, naar behoren functioneren van de door Klikgordijn geleverde
goederen, valt buiten de garantie.
3. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de
fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale
doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of
onderhouden.
Artikel 9. Reparatie en onderhoud
1. Reparatie en onderhoud van de door Klikgordijn geleverde en/of geplaatste goederen
wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in de voorwaarden bepaalde en
geschiedt naar beste kunnen en weten.
Artikel 10. Betaling.
3. Facturen worden verpand aan ABN-Amro en kunnen uitsluitend bevrijdend worden
voldaan door betaling op de door Klikgordijn aangewezen bankrekening.
4. Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na levering en /of montage te worden gestort
op een door klikgordijn aangewezen bankrekening, tenzij anders
overeengekomen.
5. Alle afspraken, die tussen Klikgordijn en de wederpartij zijn gemaakt worden
vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
6. Klikgordijn is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het
verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te
zenden, tenzij anders is overeengekomen.
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7. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken
van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is.
8. Bij te late betalingen (na 30 werkdagen) van de facturen wordt 15% incassokosten in
rekening gebracht met een minimum van 40 euro.
Artikel 11. Geschillen
1. Op alle door Klikgordijn gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
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