ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemeen
1	Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en/of door Objectform
uitgevoerde opdrachten.
2	In deze voor waarden wordt onder verkoper/opdrachtnemer verstaan Objectform
en onder koper/opdrachtgever, hij die een aanbieding heeft verkregen en op basis
daarvan een opdracht verstrekt waardoor een overeenkomst tot stand kan komen
of waarmee op enigerlei andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen.
3	Een overeenkomst met een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een
gegeven opdracht schriftelijk door Objectform is bevestigd en door de opdrachtgever is
aanvaard.
4	Overeenkomsten door werknemers van Objectform aangegaan, zijn voor de
opdrachtgever en Objectform bindend, met dien verstande dat Objectform zich het
recht voorbehoudt binnen 8 werkdagen aan de koper te kennen te geven dat zij de
order niet of slechts gewijzigd kan uitvoeren. In dat geval geldt de overeenkomst
als ontbonden, tenzij de opdrachtgever en Objectform alsnog schriftelijk anders
overeenkomen.
Algemene leveringsvoorwaarden van contractspartijen en/of derden
5	Objectform is op geen enkele wijze gebonden aan en accepteert evenmin de
toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden,
onder welke benaming dan ook. Een uitzondering hierop kan slechts middels een
daartoe uitdrukkelijk gemaakt schriftelijk beding, ondertekend door een daartoe
bevoegde vertegenwoordiger van Objectform.
6	Indien de voorwaarden van de opdrachtgever krachtens een in artikel 5 genoemd
uitdrukkelijk schriftelijk beding van toepassing zijn, laat dit onverlet de toepasselijkheid
van de onderhavige voorwaarden. Bij eventuele strijdigheid zullen de voorwaarden
van Objectform prevaleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Levering en vervoer
7	De door Objectform bevestigde levertijd geschiedt bij benadering. Objectform
verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch zij is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die zij redelijkerwijs niet heeft
kunnen voorzien/voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Objectform niet tot
enige vergoeding, noch geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
8	Alle geleverde goederen netto boven de  500,- (excl. BTW) in Nederland geschieden
onder de conditie franco huis, begane grond, bereikbaar over een, door een vrachtwagen berijdbare, verharde weg, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
9	Indien goederen geleverd worden beneden de  500,- (excl. BTW) worden vracht en/
of behandelkosten berekend met een minimumbedrag van  50,-.
10	Objectform behoudt zich het recht voor om geaccepteerde orders in gedeelten uit te
leveren en te factureren.
11	Objectform staat er niet voor in, dat enig door Objectform geleverd artikel, nageleverd
kan worden.
12	De opdrachtgever is verplicht de goederen te accepteren, tenzij Objectform
uitdrukkelijk toestemt in retourneren. Ingeval afname van de goederen wordt
geweigerd, worden de goederen op kosten van de opdrachtgever opgeslagen. Voor
de schade die Objectform tengevolge van de afnameweigering leidt is de opdrachtgever
volledig aansprakelijk.
Aansprakelijkheid
13	Objectform is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de
opdrachtgever tenzij deze zijn ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van
Objectform.
14	Objectform zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfsschade en/of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden, tenzij de verzekeraar van Objectform deze
schade erkent en dekt.
15	Mocht Objectform toch aansprakelijk worden gesteld, dan zal deze aansprakelijkheid
de waarde van de geleverde diensten c.q. de dekking welke door de verzekeraar van
de Objectform wordt gegeven c.q. erkend, niet te boven gaan.
Eigendomsvoorbehoud
16	Alle door Objectform aan een opdrachtgever geleverde zaken worden geleverd
onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de op deze zaken
betrekking hebbende facturen.
17	Objectform behoudt zich het recht voor om reeds geleverde zaken terug te
vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet
nakomt, indien hij liquideert, indien hij een beroep doet op van toepassingverklaring
van de wettelijke bepalingen inzake de schuldsaneringsregeling, surcéance van
betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard dan
wel beslag op diens zaken en/of goederen wordt gelegd.
18	Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken ten
behoeve van derden door middel van verpanding of anderszins zijn de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, zolang niet volledig aan de betalingsverplichting is
voldaan. Bij overtreding hiervan wordt de verkoopprijs terstond geheel en volledig
opeisbaar.
19	De opdrachtgever is verplicht op zijn kosten, doch ten gunste van Objectform, de
nog aan Objectform in eigendom toebehorende goederen mede te verzekeren tegen
alle risico’s van brand, diefstal, waterschade e.d., waarbij de uitkeringen, terzake
van voornoemde schade of verlies van de goederen, in de plaats zullen treden van
deze goederen. De uitkeringen komen Objectform rechtstreeks toe. Objectform
is gerechtigd voornoemde goederen op kosten, als vermeld van de koper tegen
voornoemde schade te verzekeren, indien de koper deze verzekering niet
aantoonbaar zelf heeft afgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten
20	Op alle door Objectform verstrekte ontwerpen, tekeningen etc. behoudt zij zich alle
intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op
welke wijze dan ook is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Objectform.
21	De in artikel 20 ontwerpen, tekeningen etc. blijven in eigendom van Objectform.
Deze dienen op haar verzoek zonder meer te worden afgegeven. In geval van nadere
overeenkomsten met derden is de opdrachtgever van Objectform gehouden deze
derden op de hoogte te stellen van de eigendoms rechten van Objectform.
22	Voor elke in strijd met de vorige leden verrichte handeling is de opdrachtgever van
Objectform met een gefixeerde boete verschuldigd van  2.250,-, zulks onverminderd
het recht van Objectform aanspraak te maken op volledige schadevergoeding en
met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:94 lid 1BW.
Reclames en Garantie
23	Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen, de goederen cq.
de werkzaamheden grondig te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames dienen
per omgaande telefonisch aan Objectform te worden medegedeeld en binnen
vijf dagen schriftelijk ter kennis aan Objectform worden gebracht. Bij niet tijdige
reclame geldt de levering als geaccepteerd. Reclames geven de koper niet het
recht de betaling op te schorten.
24	Het recht van reclame vervalt ten aanzien van de door of namens de koper bewerkte
en/of verwerkte goederen.
25	Retourzendingen, welke zonder een schriftelijke accoordverklaring van Objectform
worden geretourneerd, worden geweigerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de koper. Retourzendingen dienen in de originele verpakking te
worden geretourneerd.
26	Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en omlopen van de pool
etc. welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of die volgens handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
Betalingen
27	Opdrachtgever is verplicht de verkoopprijs te voldoen. Betaling dient te geschieden
aan Objectform, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Indien betaling op genoemde dag niet is ontvangen, is de
opdrachtgever - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim.
28	Eventuele kortingen kunnen worden berekend over het factuurbedrag exclusief de
BTW, zoals deze op de orderbevestiging en op de factuur zijn vermeld.
29	Objectform behoudt zich het recht voor in geval van te late betaling rente in rekening te
brengen van 2% rente per maand of een gedeelte van een maand over het gehele
verschuldigde bedrag, te berekenen vanaf de vervaldag.
30	Objectform is gerechtigd om alle gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ter incasso
in rekening te brengen aan de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van  37,- met
inbegrip van voornoemde rente.
31	Indien Objectform, om haar moverende redenen, na het tot stand komen van de
overeenkomst, dan wel na levering van de goederen of het verrichten van de diensten
het wenselijk acht, is zij gerechtigd hetzij onmiddelijke betaling, hetzij zekerheidsstelling te verlangen, bij gebreke waarvan Objectform (verdere) levering van de
goederen of het (verder) verrichten van diensten kan weigeren, dan wel de
overeenkomst kan annuleren, respectievelijk de teruggave van de reeds geleverde
goederen kan vorderen.
Geschillen
32	Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.
33	Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Objectform aanhangig gemaakt
worden, voor zover de burgerlijke rechter daartoe bevoegd is.
34	De forumkeuze in de vorige artikelen laat Objectform echter onverlet om de
opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter welke ingevolge de wettelijke
bepalingen bevoegd is.
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