ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CUSTOS BEVEILIGING
ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en al onze overeenkomsten, behoudens wijzigingen welke beide partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Door het geven van opdrachten worden onze cliënten geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene
voorwaarden met uitsluiting van andere voorwaarden, door wie ook bepaald. Een algemene verwijzing door de cliënt naar zijn voorwaarden wordt door
ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 2 AANBIEDING

Zolang een opdracht niet is aanvaard, moeten de in onze publicaties, prijscouranten en offertes vermelde prijzen en levertijden evenals de hierin
voorkomende en hieraan toegevoegde afbeeldingen en tekeningen, als vrijblijvend beschouwd worden. Een schriftelijke offerte van ons staat gedurende de
daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open en moet nadien als vervallen worden beschouwd. Mondelinge aanbiedingen zijn steeds
vrijblijvend.

ARTIKEL 3 PRIJS

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. (indien niet anders vermeld) en gebaseerd op de tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bestaande prijzen,
koersen, lonen, belastingen enz. In geval van verhoging van een en ander is de verkoper gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te
wijzigen en worden deze koper berekend na de datum van de factuur. Voor de leveranciers beneden een totaalbedrag van ( 1000,00 per order, worden
verzend- en behandelingskosten extra in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 LEVERING

Opgave van de levertijd geschiedt bij benadering; de verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden. Overschrijding
van de levertijd evenwel, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet
nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien.
De gekochte goederen zijn vanaf het ogenblik der verzending door de verkoper voor rekening en risico van de koper. De verkoper is gerechtigd de order
in gedeelten uit te voeren, indien hij hiertoe door omstandigheden buiten zijn schuld gedwongen zou worden. Wanneer een koper weigert de hem correct
en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten en kosten van opslag e.d. voor zijn
rekening.

ARTIKEL 5 REKLAME

Wij zijn niet verplicht reclames over prijzen in de facturen of uitwendig waarneembare gebreken of afwijkingen in de leveringen, die ons respectievelijk
meer dan 14 dagen na verzending van onze factuur, dan wel meer dan 8 dagen na aflevering van de goederen bereiken, in behandeling te nemen. Een
reclame betreffende een levering kan geen invloed hebben op reeds gedane of nog te geschieden leveringen, ook niet indien deze geschied zijn of zullen
geschieden ter uitvoering van dezelfde overeenkomst. Indien reclames als gegrond worden erkend hebben wij het recht, om te onzer keuze hetzij van
herlevering af te zien onder creditering van de berekende koopsom, hetzij kosteloos een volledige herlevering te doen volgen, zonder dat de koper enig
recht op schadevergoeding kan doen gelden. Retourzendingen kunnen uitsluitend plaatsvinden franco huis en na overleg en met toestemming van ons,
zonder dat toestemming overigens acceptatie onzerzijds inhoudt. Creditnota’s voor retourzendingen worden niet met de desbetreffende doch met de
daaropvolgende dispositie verrekend.

ARTIKEL 6 RISIKO EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Terstond nadat de goederen ons magazijn hebben verlaten, draagt de cliënt het risico voor deze goederen en voor alle directe en indirecte schade dien door
of aan deze goederen voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan. Wij behouden ons het eigendomsrecht van alle door ons aan de cliënt afgeleverde
goederen voor, totdat al haar vorderingen op de cliënt, uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan. Zolang de eigendom der goederen niet op de cliënt
is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens
het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel. De cliënt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid
en als ons herkenbaar eigendom te bewaren. De cliënt is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen iedere vorm van
schade en diefstal te verzekeren en de polis(sen) van deze verzekering(en) aan ons op eerste aanzegging ter inzage te verstrekken. Alle aanspraken van de
cliënt op de verzekeraars der goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodat wij zulks wensen, aan ons worden gecedeerd tot meerdere
zekerheid voor de voldoening van onze vordering op de cliënt. Wij zijn gerechtigd om, indien de kil met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in
gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de kil aanwezige goederen terug te nemen. Bij
terugneming der goederen door ons zal de kil worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de
oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de op terugneming gevallen kosten, schade aan de goederen inbegrepen, onverminderd ons recht op aanspraak
van interest en gederfde winst. Het is de cliënt toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van
zijn bedrijf aan derden te verkopen of af te leveren, zulks onder voorwaarden, dat de cliënt bij verkopen op krediet van zijn afnemers een
eigendomsvoorbehoud bedingt op de voet van ei bepaalde in dit artikel. De cliënt verleent ons het recht om te allen tijde zijn boeken en bescheiden in te
zien.

ARTIKEL 7 BETALING

Indien de verkoper zulks wenst, dient de koper de koopprijs, of een percentage daarvan, bij vooruitbetaling te voldoen. In alle andere gevallen dient de
betaling der factuurbedragen zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum hetzij ten kantore, hetzij door
overmaking op onze bankrekening, tenzij op een andere wijze van betaling wordt verlangd of wordt overeengekomen. Ingeval van overmaking geldt als
dag van betaling de datum, waarop de bank onze rekening crediteert.
Indien de cliënt niet binnen de in de vorige alinea genoemde termijn betaalt, hebben wij het recht om vanaf de factuurdatum een Kredietbeperkingstoeslag
van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Daarboven hebben wij bij te late betaling het recht om vanaf 60 dagen na factuurdatum
kredietkosten in rekening te brengen, waarin een bedrag aan rente is inbegrepen van 2% per maand of gedeelten daarvan. Bij uitstaan van enige vordering
langer dan 30 dagen na factuurdatum zijn wij gerechtigd van de cliënt te vorderen een vergoeding van alle kosten - zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke - die door ons ter inning van deze kosten worden gemaakt, daarbij inbegrepen die kosten die de geliquideerde kosten overtreffen.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde verzekerd en
vanaf het moment, waarop wij opdracht aan die derde hebben gegeven. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal
15% der hoofdsom, vermeerderd met de daarvoor verschuldigde omzetbelasting, zonder dan wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in deze kosten zijn
vervallen. Onder die buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten, die derden aan ons ter zake van de invordering in rekening brengen. Indien
wij genoodzaakt zijn van het faillissement van de cliënt aan de vragen, dan is deze behalve de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten, tevens de
kosten verbonden aan faillissementsaanvraag verschuldigd. Indien de cliënt met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij
op deze cliënt hebben, terstond opeisbaar. Ingediende reclames op facturen ontslaan de cliënt niet van de verplichting het verschuldigde binnen de gestelde
termijn te voldoen, tenzij na overleg met ons ander is overeengekomen, Verder zijn wij bevoegd bij niet tijdige betaling, de uitlevering van goederen,
welke dan ook, op te schorten, dan wel onder rembours te verzenden. Wij zijn steeds gerechtigd alvorens te leveren of met levering voort te gaan, te
verlangen dat de cliënt binnen een door ons te bepalen nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Nalaten van de om binnen de door onze bepaalde
termijn de verlangde zekerheid te verschaffen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen,
onverminderd met recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 8 GARANTIE

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en voor de kwaliteit van
het daarvoor door ons geleverde en gebruikte materiaal, in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, die bij de aflevering niet uitwendig
waarneembaar waren en waar van de cliënt bewijst dat deze zijn ontstaan als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie, gebrekkige afwerking of
gebruik van ondeugdelijk materiaal, door ons of namens ons kosteloos zullen worden hersteld, voor zover er geen fabrieksgarantie in het geding is.
Overigens geldt uitsluitend de fabrieksgarantie. Wij staan niet in voor de absolute afgeleverde goederen. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is in
geen enkel opzicht voor onze rekening. Breukschade komt niet voor onze rekening. De voldoening aan fabrieksgarantie geldt als enige en algehele
schadevergoeding zijnde elk andere vordering tot schadevergoeding uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 9 OVERMACHT EN WANPRESTATIE

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanig aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld - zal de
leveringsplicht worden opgeschort en de levertijden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht
de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan 3 maanden, dan zijn wij bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of
gedeeltelijk te annuleren. In geen van deze gevallen zullen wij tot enige vergoeding van directe of indirecte schade verschuldigd zijn.
Ingeval van niet of niet tijdige nakoming door de cliënt van zijn verplichtingen zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op
schadevergoeding gerechtigd is, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken cliënt gesloten overeenkomsten, voor zover nog
niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons nog verschuldigde tengevolge.

ARTIKEL 10 RESERVERING

Goederen welke uitdrukkelijk op verzoek van de cliënt, bij ons worden gereserveerd, staan voor rekening en risico van de cliënt in onze magazijnen. Zij
worden onmiddellijk op rekening gesteld.

ARTIKEL 11 RETOURZENDINGEN

De verkoper aanvaardt retourzendingen slechts nadat hij daartoe toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN

Partijen zullen trachten eventuele geschillen in der minne op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, worden deze beslist met uitsluiting van iedere andere
rechter door de bevoegde rechter te Amsterdam.

