ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DEVEDU
1
ALGEMEEN
1.1 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voorzover
deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen
in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
1.2 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende
regeling te treffen, met dien verstande dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst
behouden blijft.
1.3 Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Devedu rechten en
verplichtingen, welke voortvloeien uit een overeenkomst, aan derden overdragen.

9.2 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.1 is de aansprakelijkheid van Devedu voor door de opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze
waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Devedu is in geen geval gehouden tot vergoeding van
schade wegens te late levering of uitvoering van werkzaamheden. Devedu is niet aansprakelijk voor juistheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de
overeenkomst tot stand komt. Devedu is evenmin aansprakelijk voor schade indien de
opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien de opdrachtgever
onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

1.4 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden sluiten de toepasselijkheid van opdrachtgever's eigen voorwaarden met welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit.

9.3 De opdrachtgever zal Devedu vrijwaren in geval van aanspraken van derden. De
opdrachtgever zal personeelsleden van Devedu of door Devedu ingeschakelde derden
nimmer aanspreken.

1.5 Het niet of niet tijdig uitvoeren van enig recht door Devedu zal nimmer beschouwd
worden als afstand van recht en de gedeeltelijke uitvoering van enig recht zal niet de volledige uitoefening daarvan of uitoefening van andere rechten kunnen beletten.

9.4 Elke aansprakelijkheid van Devedu voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of
verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2
AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend: Devedu is eerst gebonden
nadat hij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Devedu is in geen geval hoger dan een bedrag
gelijk aan het laagste van de twee volgende bedragen: € 5.000,00 of het bedrag gelijk
aan de totale bedongen prijs (exclusief B.T.W.) van de aan Devedu opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs
van de gedurende de periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Devedu gecrediteerde bedragen.

3
PRIJS
Alle verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief montage, vervoer en installatiekosten.
4
LEVERING
De in de aanbiedingen, bevestigingen en kontrakten genoemde leveringstermijnen worden
naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn
niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit
enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Bij overschrijding van de levertijd zal Devedu in nader overleg treden met de opdrachtgever.

9.6 De opdrachtgever zal passende maatregelen nemen ter voorkoming van schade
aan apparatuur, gegevensbestanden, goederen en fabricageprocessen en van letsel aan
personen, die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van door Devedu te verrichten
werkzaamheden.

5
REKLAMES
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zullen reklames over direkt waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen tien dagen na aflevering c.q. na verrichten van de desbetreffende diensten schriftelijk bij de Devedu zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reklamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.

11 GARANTIE
11.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat Devedu in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materiaal
en/of diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 3 maanden na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of van gebruik van slecht materiaal, door Devedu kosteloos worden gesteld.

6
BETALING
6.1 Alle fakturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
faktuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na faktuurdatum betalen. Betaling zal plaats vinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en
van de eventuele gerechtelijke kosten.
6.3 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Devedu nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
7
EIGENDOMSOVERGANG
Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever aan Devedu verschuldigde
betalingen behoudt Devedu de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot
zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende niets uitgezonderd; de opdrachtgever zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het Devedu toekomende heeft plaats gevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden
of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of titel
ook uit zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het
verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is; bij
schending van het hier bepaalde is artikel 12 van toepassing.
8
RISICO
Ongeacht het geen tussen Devedu en de opdrachtgever omtrent kosten van vervoer en
assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van Devedu tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn overgegaan.
9
AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Terzake van wanprestatie is Devedu slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van
de overeenkomst op verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals
elke op verzoek van de opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende
kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is.
Betalingsverplichtingen welke vallen voor de beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Devedu beperkt tot de extra kosten van de
opdrachtgever welke het direkte gevolg zijn van het door een ander laten afmaken van de
onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot het bedrag genoemd in artikel 9.5. Het bepaalde in artikel 9.2 tot
en met 9.4 is onverminderd van toepassing.

10 GEHEIMHOUDING
De partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten
en gebeurtenissen waarvan zij kennis nemen in verband met de overeenkomst en de
uitvoering daarvan en waarvan de bekendmaking de belangen met de andere partij kan
schaden.

11.2 De garantieverplichting van Devedu vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging
in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan
door Devedu op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
11.3 Indien Devedu ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur,
onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten alle
bepalingen van de voorwaarden en condities van toepassing zijn.
12 OPSCHORTING, BEEINDIGING, ONTBINDING
12.1 In geval van overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar
redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal
de uitvoering voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. De partijen zullen
elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen.
12.2 Indien de opschorting meer dan 6 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat
deze tenminste 6 maanden zal duren, kan elk van beiden partijen de overeenkomst bij
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen
zijn.
12.3 Mocht de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Devedu niet nakomen,
hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan
heeft Devedu het recht zonder dat opzegging, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere hem toekomende rechten.
13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen Devedu en de opdrachtgever mochten
ontstaan naar aanleiding van een door Devedu met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen behoudens de bevoegdheid van de partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende
in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Devedu of, indien beide partijen dit wensen, aan het
oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad voor Metaalnijverheid en -handel te 's
Gravenhage en doet met inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak. Indien
één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks
aan de andere partij schriftelijk en met omschrijving van het geschil kenbaar moeten
maken.
13.2 De overeenkomsten tussen Devedu en de opdrachtgever worden beheerst door
Nederlands recht.

Devedu • Siem van der Veen • +31 6 129 67 440 • Rijswijk • siemvdveen@devedu.nl • www.devedu.nl
NL74 INGB 0007 7460 78 t.n.v. Devedu • KvK 57556148 • BTW NL116443893B01

