Algemene Voorwaarden drukwensch
Gevestigd aan de Kerkstraat 20, 7581AB te Losser.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74178105.

Artikel 1. Algemeen
1. De plaatsing van een bestelling veronderstelt vanwege de koper instemming met deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, behalve in geval van exacte tegengestelde voorwaarden, vermeld in de tekst
van onze goedkeuring van de bestelling.
2. Er wordt duidelijk overeengekomen dat al de clausules zowel in de marge gedrukt als in de kern
van de brieven, van de bestelbonnen van de koper en in tegenspraak met hierbij vermelde Algemene
Verkoopvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden gebruikt, behalve als ze het onderwerp waren
van een voorafgaand schriftelijk akkoord betreffende een welbepaald contract.
3. Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijs vermeld in de catalogi, brochures
of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij
door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele drukfouten.
4. Nabestellingen met een factuurbedrag lager dan € 50,00 euro exclusief BTW worden verhoogd
met 7,50 euro verzend‐ en administratiekosten.

Artikel 2. Leveringen/ verzending
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Welke de verzendingswijze ook is, het materiaal wordt verzonden op risico van de geadresseerde,
die het moet controleren bij ontvangst en desgevallend beroep aantekenen tegen de vervoerder.
Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk, per aangetekend schrijven, aanvaard
binnen 8 werkdagen na constatering, uiterlijk binnen 14 dagen na levering.
3. De prijzen vermeld op onze goedkeuring van ontvangst van bestellingen worden bepaald volgens
de kosten van de grondstoffen, lonen, vervoertarieven, belastingen, gangbaar op de dag van onze
goedkeuring van de bestelling. Alle verhogingen van deze kosten, wijzigingen toepasbaar op wetten
en reglementen die ons na de data van onze aanvaardingen opgelegd zouden worden, kunnen
worden bij gerekend zonder beroep tegen de mogelijke overschrijding van termijnen op prijzen.
4. Expreszendingen of zendingen per rembours gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper
mits betaling door de koper van de extra kosten.

Artikel 3. Termijnen
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1. De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de
gesteld datum. Vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen en
kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen of intrest, welke de oorzaken, de duur en de
gevolgen voor de koper ook zijn.

Artikel 4.Betaling
1. Betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen de 14 dagen
na factuurdatum.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening. Voor verrekening is uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming van drukwensch.nl vereist. De koper mag om geen enkele reden zijn
betaling opschorten.
3. Bij een niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
4. Ondanks andere schriftelijke overeenkomsten en ondanks het nog niet verlopen zijn van
betalingstermijnen, zal het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar zijn:




Wanneer een klant failliet gaat en een betalingsuitstel vraagt;
In geval van inbeslagneming van zelfs een gedeelte van zijn bezit en gerechtelijke vervolging;
In geval van overlijden van de klant, de vereffening of de ontbinding van zijn onderneming.

5. De verkoper houdt zich tevens het recht voor te leveren tegen terugbetaling of geheel dan wel
gedeeltelijk vooruitbetalingen te verlangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van drukwensch.nl tot op het ogenblik van de volledige
betaling. De koper draagt vanaf het ogenblik van levering de aansprakelijkheid en het risico voor elke
schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen. De koper mag in geen
geval deze goederen aan derden verpanden of in eigendom overdragen zolang de kwestieuze
goederen niet volledig betaald zijn.

Artikel 6. Garantie
1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk
Wetboek zijn opgenomen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
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1. Drukwensch.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd of onterecht gebruik van de
geleverde goederen.
2. Aansprakelijkheid van drukwensch.nl jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van drukwensch.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant drukwensch.nl onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en drukwensch.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat drukwensch.nl in staat is adequaat te reageren.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade
zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij drukwensch.nl meldt.
5. Klant vrijwaart Drukwensch.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product.
6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van drukwensch.nl beperkt tot het bedrag van de door de
bedrijfsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering word
gedekt.
Artikel 8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat drukwensch.nl wegens buitengewone
omstandigheden zoals vorstverlet, brand, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, niet
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan drukwensch.nl afhankelijk is en
algemene vervoersproblemen, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, en verder elke
omstandigheid waardoor Drukwensch.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is
de opdracht overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.
2.In geval van overmacht is drukwensch.nl gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat drukwensch.nl tot betaling van enigerlei schadevergoeding
of boete aan koper gehouden.
Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.
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3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit
niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke Algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact
Mocht u na het lezen van onze Algemene voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze
Algemene voorwaarden, neem dan gerust per e‐mail info@drukwensch.nl contact met ons op.
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