LEVERINGSVOORWAARDEN
Gelijk ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam op 18 maart 1975 onder nummer 59 gedeponeerd en
vastgesteld door VAN DER WAL BV. Te Amsterdam. Aan deze voorwaarden zijn alle afnemers gebonden door de enkele
aanvaarding van enig artikel, dat door VAN DER WAL bv. hier te lande in de handel wordt gebracht.
Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten,
kleuren, maat- en gewichtsopgaven zijn niet bindend.

Prijzen:

Prijzen zijn gebaseerd op loon- en prijsniveau van onze kostprijsfactoren geldende op de dag
van de offerte, resp. orderbevestiging. Indien dit niveau wijziging(en) ondergaat zijn wij
gerechtigd prijzen op basis van het op de dag van aflevering geldende niveau te factureren. Al
onze prijzen zijn excl. BTW.

Levertijden:

Levertijden gelden slechts als benaderend en niet als fatale termijn. Wij verplichten ons niet
eventuele overschrijding van levertijden aan te kondigen.

Verzending:

Levering van zendingen met een factuurwaarde van € 400,- netto geschied franco. Anders
vracht op rekening. Volumineuze goederen echter altijd op rekening van de koper.

Risico:

Alle zendingen reizen voor rekening en risico van de afnemer. Ook bij franco levering.

Reclame:

Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zending schriftelijk worden ingediend
na voorafgaande aantekening op het vervoersdocument.

Aansprakelijkheid:

Wij zijn nimmer aansprakelijk uit welken hoofde dan ook voor schade en/of bedrijfsschade,
kosten en interessen, hieronder o.m. begrepen die, welke direct of indirect voortvloeien uit
fabrieksfouten en/of veranderingen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het risico van
vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen.

Betaling:

Betaling dient in ons bezit te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum en wel netto. Ook in geval
van deellevering. Hierbij kan de door ons berekende kredietbeperking (welke géén fiat is de
betalingstermijn te overschrijden) worden afgetrokken van het eind bedrag van de factuur. Bij
overschrijding van de betalingstermijn zal koper zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in
e
verzuim zijn. Alsdan zal over het achterstallige bedrag, gerekend vanaf de 30 dag na
factuurdatum, een rente berekend worden van 2% boven het promesse-disconto van de
Nederlandse Bank. Gedeelten van een maand gelden daarbij als een hele maand. Alle door
niet tijdige betaling ontstane incasserings-, gerechtelijke en andere kosten komen voor
rekening van de koper.

Eigendomsrecht:

Alle goederen blijven ons eigendom totdat de betaling is geschied. Koper is verplicht zo lang
goederen niet zijn eigendom zijn deze te verzekeren voor zijn rekening.

Overmacht:

Overmacht ontslaat ons van de verplichting tot verkoop en/of levering.

Wanprestatie:

Ingeval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van
koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, hebben wij het recht zonder enige inige
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde
gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen dan wel de uitvoering op te schorten,
onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Geschillen:

Alle geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons gedane leveringen zullen met
uitsluiting van iedere andere rechter beslist worden door de bevoegde recheter te
Amsterdam.

Ongeldigheid van
afwijkende bedingen:

Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden door kopers op hun briefpapier,
bestellings- en bevestigingsformulieren nota’s enz. gesteld, ongeldig en voor ons niet bindend.

Rechtspositie:

De hier gestelde bepalingen blijven van kracht voor het geval VAN DER WAL BV. voornoemend
in naam of rechtsvorm enige verandering mocht ondergaan.
Tevens gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Technische
Groothandelsfederatie TGF (gedep. 18-11-92 te ’s-Gravenhage onder nr. 2437).

