Algemene voorwaarden Stokq bv.

Artikel 1 Algemeen

afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de

maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van

totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen

de verkoper, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts

tussen Stokq bv, gevestigd te Houten, verder te noemen

bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt beves-

STOKQ bv, en haar afnemers of opdrachtgevers, verder

tigd. Details hoeven niet te worden verstrekt en kleine

te noemen ‘de koper’, welke zijn ontstaan ingevolge,

verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

hetzij overeenkomst, hetzij de wet.
Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig

Artikel 2 Prijzen en betalingen

met deze voorwaarden zijn voor STOKQ bv slechts bin-

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief

dend, indien en voor zover deze door STOKQ bv schrifte-

omzet belasting en transportkosten.

lijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

STOKQ bv heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, de invoering of

Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd

verhoging van belastingen en/of andere heffingen die

blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze

op treden na de totstandkoming van de overeenkomst

bepaling nog zodanig worden gelezen dat de strijdig-

door te berekenen aan de koper, ongeacht of deze

heid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken,

voorzienbaar waren.

dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de
overige bepalingen gehandhaafd blijven.

De koper is verplicht de koopprijs inclusief de kosten
als bedoeld onder lid 1 binnen 30 dagen na aflevering

Tenzij de aanbieding anders vermeldt, worden allen aan-

zonder enige aftrek of verrekening te voldoen door

biedingen gedurende een termijn van 30 dagen gestand

storting op een door verkoper bij de aanbieding of

gedaan.

factuur vermeld bankrekeningnummer. STOKQ bv is ten
allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbeta-

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie

ling te vorderen.

van de aanbieding de verkoper heeft bereikt. Acceptatie
impliceert instemming met deze algemene voorwaar-

Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag

den en afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien

van surseance van betaling door de koper zullen diens

en voor deze afwijken of in strijd zijn met onderhavige

verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

voorwaarden of geldend Nederlands recht.

Na verloop van de in lid 3 genoemde termijn zal de
koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf

Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt

dat tijdstip rente verschuldigd.

van de aanbiedingen komt de overeenkomst pas tot
stand indien en voor zover de verkoper met deze afwij-

Ingeval van te late betaling is STOKQ bv gerechtigd

king uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

terzake van deze overeenkomst de aflevering van de
nadere zaken op te schort en dan wel gedeeltelijk

Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de

zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de

bij de aanbieding door de koper verstrekte gegevens,

koper volledige schadevergoeding te vorderen.

tekeningen en daaraan ontleende maten. Ontwerpen,
®

opbergen met een functie

Algemene voorwaarden Stokq bv.

Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van

bedrijfsuitvoering, over de zaken te beschikken en

het bedrag, zal steeds geacht worden te zijn geschied,

door te leveren. In geval van doorverkoop van de

in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd ver-

zaken voordat de koper de koopprijs heeft voldaan, en

schuldigd geworden rente en invorderingskosten en

voordat de verkoper de koopprijs van zijn koper heeft

vervolgens op de oudste opeisbare vordering van STOKQ

ontvangen, gaat de hierdoor ontstane vordering van

bv, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders ver-

de koper automatisch over op STOKQ bv zonder dat

klaart.

hiervoor beslag hoeft worden gelegd.

Artikel 3 Levering en eigendomsvoorbehoud

Indien de koper zijn verplichtingen als in art.2 lid 3 niet

STOKQ bv is bevoegd in gedeelten te leveren. Orders of

nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet

een gedeelte daarvan, welke niet direct kunnen worden

zal doen, is STOKQ bv gerechtigd afgeleverde zaken bij

geleverd, worden voor nalevering genoteerd. De koper

koper of derden, die de zaak voor de koper houden,

wordt hiervan in kennis gesteld.

weg te halen of te doen halen waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen.

Overeengekomen aflevertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding zal STOKQ bv in contact treden met de koper.

Artikel 4 lnhuizen
Eventuele montage - en installatiewerkzaamheden zijn,

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds

op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking

voor rekening van de koper. Montage- installatiewerk-

wordt gesteld dan wel op het moment, waarop deze

zaamheden worden slechts gerealiseerd indien expliciet

volgens de overeenkomst hem worden bezorgd.

overeengekomen en tegen verrekening van de door
verkoper te verrichten werkzaamheden.

Koper is verplicht bij aflevering te controleren of de
afgeleverde zaken, die hoeveelheid en kwaliteit hebben,
die hij op grond van de overeenkomst mocht verwach-

Artikel 5 Garantie

ten. Geconstateerde gebreke dienen per omgaande

De door STOKQ bv geleverde producten vallen onder

schriftelijk aan verkoper mede te delen.

de fabrieksgarantie.
De koper kan geen beroep doen op garantie in de

Alle geleverde goederen blijven eigendom van STOKQ bv

volgende gevallen:

tot volledige voldoening van al hetgeen zij, uit welken

• Er sprake is van normale slijtage.

hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft. De

•	Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht

zaken mogen door de koper niet worden verpand of on-

nemen van de gebruiksaanwijzing.

der welke titel dan ook aan derden in eigendom worden

• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.

overgedragen, dan wel tot zekerheid of gebruik worden

• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

gegeven, voordat de gehele voldoening door de koper
aan STOKQ bv heeft plaatsgehad.

De koper dient zijn klacht binnen 5 dagen kenbaar te
maken aan STOKQ bv.

De koper is gerechtigd, in het raam van een normale
®
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Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan

ring der overeenkomst op te schorten of de overeen-

de betalingsverplichting.

komst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze,
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie

STOKQ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei

gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende

schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er spra-

rechten. In deze gevallen is elke vordering, STOKQ BV

ke is van opzet of grove schuld aan de kant van STOKQ bv.

ten laste van de koper heeft of krijgt, direct en ineens
opeisbaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Indien de koper een gegeven opdracht annuleert, om

STOKQ bv is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect

welke reden dan ook, is hij/zij aan STOKQ Europe, ten-

geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daar-

zij STOKQ bv nakoming wenst, een schadevergoeding

onder begrepen vertraging in de levering van zaken en/

verschuldigd van 25% van hetgeen de wederpartij bij

of oplevering van het werk; ontstaan door gebreken aan

uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen;

de geleverde goederen en/of STOKQ bv.

alles onverminderd het recht van STOKQ bv op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontsta-

STOKQ bv zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoe-

ne schade.

ding van schade van welke aard dan ook en door welke
oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de
transactie tussen STOKQ bv en de wederpartij.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten gesloten onder vigeur van deze

Indien en voor zover STOKQ zich niet op enige exo-

algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van

neratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot

toepassing.

vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Alle geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een
overeenkomst onder vigeur van deze algemene voor-

De koper vrijwaart STOKQ bv uitdrukkelijk voor alle aan-

waarden, zullen ter beoordeling worden gelegd aan de

spraken van derden, waaronder begrepen het personeel

daartoe bevoegde rechter te Houten in Nederland.

van de koper, tot vergoeding van alle schade in welke
vorm dan ook door deze derden geleden.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Stokq bv
zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van
Stokq bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te

Artikel 7 Ontbinding

Rotterdam.

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet
aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper of haar
bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en heeft STOKQ bv het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoe-

®

opbergen met een functie

