ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van
goederen aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van cliënten door Omori Europe B.V. Afwijkingen hiervan zijn uitsluitend
mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers of anderen zijn niet van toepassing en kunnen geen afwijkingen in onze voorwaarden
veroorzaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons is overeengekomen.
ARTIKEL 2 – Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Wij zijn daarvan pas gebonden nadat een verstrekte opdracht schriftelijk
door ons is aanvaard.
2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende
normale werkuren.
3. Afbeeldingen en getallen in onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn slechts bedoeld als een algemene indicatie; afwijkingen daarvan
na levering of uitvoering van werkzaamheden, voor zover niet van substantiële aard, geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst
of betaling te weigeren en doet aan conformiteit niet af.
ARTIKEL 3 – Prijs
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen ten aanzien van de levering van goederen berekend voor levering
af magazijn of af fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending af ons magazijn te Oldenzaal, respectievelijk af
fabriek van de fabrikant.
2. Indien na de datum één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding
voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanneming der opdracht overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. De door ons opgegeven prijzen zijn, tenzij het tegendeel blijkt, exclusief omzetbelasting (BTW) en alle overige heffingen en
belastingen, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst verschuldigd mochten zijn.
4. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen voor werkzaamheden en leveranties uitgaande boven hetgeen in de aanbieding,
overeenkomst of orderbevestiging is vastgelegd.
5. Wij zijn gerechtigd de emballage in rekening te brengen.
6. Eventuele kosten van in- en uitlading en van vervoer van in een overeenkomst begrepen goederen en van door ons ter
beschikking gestelde modellen en gereedschappen zijn niet in de prijs begrepen en worden door ons afzonderlijk in rekening
gebracht; te dier zake door ons betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
7. Indien wij hebben aangenomen de goederen te installeren en te monteren is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig
opleveren van de goederen op de in de aanbieding genoemde plaats, behoudens kosten genoemd in het
vorige lid. Indien de montage niet in de overeenkomst is inbegrepen wordt door ons verleende hulp en bijstand daarvoor
apart in rekening gebracht.
ARTIKEL 4 – Leveringstermijn
1. De leveringstermijn voor goederen en diensten gaat in nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Indien bij aanneming
van een opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij de opdracht vervalt, zal de leveringstermijn
bovendien niet eerder ingaan dan na ontvangst door ons van de eerste betalingstermijn. In dat geval wordt de leveringstermijn
opgeschort met evenzoveel dagen als een betalingstermijn door onze opdrachtgever overschreden wordt.
2. Door ons aangegeven termijnen en leveringstermijn zijn nimmer fataal.

ARTIKEL 5 – Levering en Eigendomsovergang
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat de levering van goederen wordt geacht te geschieden af ons
magazijn te Oldenzaal, respectievelijk af fabriek van de fabrikant. Vanaf dat moment draagt de opdrachtgever het volledige risico voor
de goederen (waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze
goederen voor opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan. De eigendom van de goederen gaat pas op de opdrachtgever over
zodra al hetgeen ons ter zake van deze goederen of eerdere of latere leveranties door de opdrachtgever verschuldigd is, met inbegrip
van eventuele rente en kosten, is voldaan, zulks onverminderd in dit artikel gestelde met betrekking tot het risico en onverminderd
eventuele door derden verkregen rechten.
2. De opdrachtgever is verplicht op ons verzoek zekerheden te verstrekken voor de betalingsverplichting met betrekking tot door ons
te leveren goederen of te verrichten diensten, bij gebreke waarvan al onze verplichtingen worden opgeschort tot aan dit verzoek is
voldaan.
3. Opdrachtnemer is verplicht de goederen op het overeengekomen tijdstip af te nemen.
ARTIKEL 6 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze, of, bij gebreke van een uitdrukkelijke regeling binnen 14 dagen na
factuurdatum of op een aangegeven bankrekening. Wij zijn gerechtigd één of meer voorschotten of aanbetalingen te verlangen. In
dat geval zijn wij gerechtigd de levering van goederen of de verrichting van diensten op te schorten tot het moment dat de betaling
van het voorschot door ons is ontvangen.
2. Aftrek voor contante betaling is niet toegestaan, tenzij van tevoren schriftelijk overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd
zonder enige sommatie of ingebrekestelling naast de wettelijke handelsrente (onderdelen daaronder mede begrepen) aan hem een
maandelijkse rente ad 1% in rekening te brengen.
4. Betalingen worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht
hetgeen bij de betaling is opgegeven.
5. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering
forfaitair verhoogd met 10%, terwijl daarenboven de buitengerechtelijke kosten, waaronder
begrepen die van de met de incasso belaste raadsman, ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons ter zake betaalde of
verschuldigde bedrag.
6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om aan ons verschuldigde betalingen te verrekenen met (al dan niet beweerdelijk) vorderingen
op ons.
ARTIKEL 7 – Garantie en Reclame
1. Op door ons geleverde nieuwe goederen geven wij slechts die garantie die wij zelf van onze leveranciers ontvangen. Arbeidsloon en
reiskosten van monteurs ter zake van reparaties komen steeds ten laste van de opdrachtgever. Voor door ons geleverde tweedehands
goederen wordt geen garantie afgegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Goederen of onderdelen daarvan welke door ons door nieuwe goederen worden vervangen, worden door de levering der nieuwe
goederen ons eigendom zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat.
3. Uiterlijk waarneembare gebreken van goederen moeten door de opdrachtgever worden gereclameerd bij beproeving c. q.
bezichtiging in ons magazijn, of indien zodanige beproeving, bezichtiging of keuring niet plaatsvindt, binnen 14
dagen nadat de opdrachtgever de goederen heeft ontvangen, bij gebreke waarvan ieder recht van opdrachtgever op vervanging,
reparatie of schadevergoeding vervalt.
4. Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de opdrachtgever worden gereclameerd binnen 14 dagen nadat deze gebreken
zijn geconstateerd, of redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd, bij gebreke waarvan ieder recht van opdrachtgever op
vervanging, reparatie of schadevergoeding vervalt.
5. Gebrekkige zaken dienen door en op kosten van de opdrachtgever aan ons te worden geretourneerd ter vervanging of reparatie.
6. Geen reclames zullen door ons in behandeling worden genomen en al onze garantieverplichtingen vervallen indien blijkt dat
binnen de reclametermijn onze opdrachtgever of derden zonder onze toestemming reparaties hebben verricht met betrekking tot
het gereclameerde gebrek of daaraan wijzigingen hebben aangebracht.
7. In geval van een reclame binnen de in de vorige leden genoemde termijnen zullen onze verplichtingen zijn beperkt tot het vervangen
of repareren van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag van de betrokken goederen, zulks te onze
keuze, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding van onze kant zal zijn.
8. De garantieaanspraken van opdrachtgever zijn in alle gevallen beperkt tot 50% van de betreffende opdrachtwaarde.

ARTIKEL 8 – Montage en inbedrijfstelling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle inrichtingen en/of voorzieningen en/of inbedrijfstelling van geleverde
goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien overeengekomen is dat wij voor montage en inbedrijfstelling zullen
zorgdragen, dient voor zijn rekening en risico opdrachtgever er onder meer zorg voor te dragen dat:
a. ons personeel zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in
de gelegenheid wordt gesteld diens werkzaamheden te verrichten op die tijdstippen die wij noodzakelijk
achten;
b. geschikte behuizing en/of door de (arbeids)wet geëiste voorzieningen voor ons personeel aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport en de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en
montage;
d. de nodige voorbereidingswerken zoals metsel-, funderings-, breek- en timmerwerkzaamheden verricht zijn en de
nodige gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen alsmede gas-, elektriciteits- en
wateraansluitingen ter plaatse aanwezig zijn;
e. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen getroffen zijn en gehandhaafd blijven.
2. In geval, doordat aan een van bovenstaande punten niet voldaan is, tijdsverlies optreed, wordt de levertijd zodanig verlengd als
alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk en billijk is, terwijl alle daaruit voortvloeiende kosten
en schade voor rekening van opdrachtgever zijn.
ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk jegens een opdrachtgever of derden voor schade uithoofde van de overeenkomst, direct of indirect, van
welke aard of uit welke oorzaak dan ook, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen
grove schuld aan onze kant..
2. Behoudens productaansprakelijkheid zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor of dragen wij bij aan directe of indirecte schade
geleden op grond van gebreken in een door ons geleverd product. Indien noodzakelijk zijn wij bereid in geval een zodanige schade
optreedt medewerking te verlenen aan het vinden van de voor het gebrek verantwoordelijke fabrikant.
3. Niettegenstaande het vorenstaande zijn wij in geen geval verder aansprakelijkheid dan het bedrag waarop onze
aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
ARTIKEL 10 – Ontbinding
1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten zijn wij gerechtigd, indien wij door overmacht worden verhinderd, de uitvoering
der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding
gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst
redelijkerwijze niet meer door de opdrachtgever van ons kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlogen, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere
storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers en vertraagde levering door welke oorzaak ook van door ons tijdig bestelde
goederen, grond- of hulpstoffen of onderdelen.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of
enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van diens faillissement, surseance van betaling,
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en hebben wij het recht zonder enige
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd ons verder
toekomende rechten ter zake van door ons geleden schade. In deze gevallen is elke vordering die wij ten laste van de opdrachtgever
hebben of krijgen, dadelijk en in haar geheel opeisbaar.
ARTIKEL 11 – Jurisdictie en Toepasselijk Recht
1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op overeenkomsten die eruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als
zodanig worden aangemerkt, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.

