
 

Bank: ABN-AMRO bank nr. 59.42.12.685 – Rabo bank nr. 30.46.20.890 – Postbank nr. 6892723. Inschrijvingsnr. 30052450 K.v.K. Utrecht. 
Onze leveringen vinden plaats op grond van onze eigen leverings- en betalingsvoorwaarden als gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nr. 14579. 

Op al onze leveringen en transacties zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing 

aluminium knip- en zetwerk t/m 4 meter 
gemoffelde plaat, in diverse kleuren 
aluminium handelsprofielen 
aluminium plaat 
geanodiseerde profielen 
geanodiseerde plaat 

 

ALUMINIUM SERVICE BREUKELEN 

Breukelen  

Merwedeweg 8 A, 3621 LR Breukelen 
Postbus 132, 3620 AC Breukelen 
Telefoon    0346 – 261644  
Telefax      0346 – 263084  
E-mail        info@aluservice.nl  
Site            www.aluservice.nl 

 
 

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van wederpartijen. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons 

schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 1: Aanbiedingen 

 

A. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

B. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht  

     voor het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen.  

C. Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten opzichte van de valuta van het land van herkomst der  

     goederen, en indien deze prijzen na  de offerte doch voor de levering een wijziging ondergaan, behouden wij ons het recht voor  het hierdoor  

     ontstane verschil aan onze wederpartij door te berekenen. 

D. Bij overschrijding van de leveringstermijn is gebruiker uitsluitend gehouden tot vergoeding van de schade indien sprake is van opzet, dan wel  

     bewuste  roekeloosheid door gebruiker. 

E. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

F. Levering geschiedt niet-franco, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 2: Betalingen   

 

A. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

B. Schuldvergelijking of compensatie is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

C. Bij overschrijding van de betalingstermijn is gebruiker gerechtigd, zonder nadere  ingebrekestelling of sommatie, het door wederpartij te betalen  

    bedrag te verhogen met 2% rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt beschouwd. 

D. Indien onze wederpartij, na sommatie, met betalen ingebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde te verhogen met incasso, gerechts-, en andere  

     inningskosten, waaronder begrepen de kosten een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00. 

 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud 

 

Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud totdat de koopsom is betaald. Indien de wederpartij voor betaling aan ons de geleverde goederen vervreemdt, is hij verplicht ten 

behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de vordering die hij heeft op de “derde partij”. 

 

Artikel 4: Meer- en minder levering 

 

Bij levering van aanmaakpartijen hebben wij het recht een hoeveelheid te leveren, welke ten hoogste 10% meer of minder is dan het bestelde kwantum, uiteraard met dien overeenkomstige 

facturering, zonder recht op compensatie. 

 

Artikel 5: Maten en afwijkingen 

 

A. Op speciaal formaat gesneden materiaal wordt uitsluitend geleverd op schriftelijke bestelling  van de wederpartij. 

B. De door ons gehanteerde maten zijn die volgens DIN-voorwaarden, welke voorwaarden op  eerste verzoek van wederpartij ter beschikking zullen  

     worden gesteld. 

 

Artikel 6: Overmacht 

 

A. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de  

     overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd,   te annuleren, zonder in een der gevallen gehouden te zijn tot betaling van  schadevergoeding. 

B. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die   nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend  

     verhindert. 

 

Artikel 7: Reclames 

 

Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onzer kennis te worden gebracht. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 

A. Gebruiker is niet aansprakelijk jegens de wederpartij en of derden voor gebreken aan door  gebruiker geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet  

     of bewuste roekeloosheid door gebruiker. 

B. Gebruiker is bij aansprakelijkheid, op welke grond dan ook gebaseerd, uitsluitend verplicht  tot betaling van schadevergoeding ter hoogte van de  

     uitkering door de  verzekeringsmaatschappij van gebruiker, dan wel indien de verzekering geen dekking biedt  tot een bedrag van 10% van het  

     factuurbedrag met een maximum van € 4.000,00. 

 

Artikel 9: Annulering 

 

Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij is mogelijk, onder de voorwaarde dat de door gebruiker verrichte werkzaamheden worden voldaan op basis van de gemaakt kosten, met 

een minimum van 25% van het totaalbedrag conform offerte. 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht 

 

Op alle met onze wederpartijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht. 


