Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Met het overnemen van onze (technische en/of commerciële) gegevens uit onze offerte en of onze website accepteert u automatisch ook onze leveringsvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden kunt u onze aanbiedingen als niet gedaan beschouwen. Deze acceptatie blijft bestaan ongeacht uw
bestelvoorwaarden.
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Betaling
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¶
¶

¶
¶
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¶

Pairdirect is een niet voorraadhoudende partij. De door u bestelde
artikelen worden in opdracht gefabriceerd.
Een inkoopopdracht verstrekt aan Pairdirect is bindend.
Pairdirect neemt bestelde goederen niet retour.
Aan annulering zijn kosten verbonden.
Bij opdrachten > € 500,00 wordt een kredietlimiet aangevraagd bij Euler
Hermes Kredietverzekering NV uit ’s-Hertogenbosch.
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding
geeft kan Pairdirect BV nadere zekerheid verlangen, bij het ontbreken
daarvan wordt de opdracht opgeschort.
De zekerheid kan bestaan uit een bankgarantie of een betaling bij opdracht van 80% van de netto opdracht.
De verkoper of zijn toeleverancier behouden zich het recht voor de
uitvoering van de componenten te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De goederen dienen door de koper na aflevering opgeslagen te worden
in een droge schone gesloten ruimte in de originele verpakking om
beschadigingen te voorkomen en de goederen dienen tegen alle risico’s
verzekerd te zijn.
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Prijzen
¶
¶

¶

Genoemde stuksprijzen zijn in Euro’s, inclusief verpakking en exclusief
BTW.
In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet
berekend. De goede werkwijze kan alleen gegarandeerd worden als de
installatie volgens de voorschriften van de desbetreffende fabrikant
geschiedt en de diverse parameters voor de selectie van de componenten aangehouden worden.
Kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

Garanties & reclamaties
¶

Levering
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Voor leveringen onder € 250,00 rekent Pairdirect een vergoeding van
€ 50,00. Voor orders tussen de € 250,00 en € 500,00 rekent Pairdirect
een vergoeding van € 75,00. Leveringen boven dit bedrag worden
kostenloos geleverd, tenzij anders in onze offerte aangegeven.
Additionele voorwaardes gesteld in offertes prevaleren boven voorwaardes in dit document.
De totale levering van een opdracht geschiedt in een minimum aantal
(deel)leveringen.
De levertijd bedraagt in de regel 2-3 werkweken na ontvangst van de
opdracht en na accordering van uw kredietlimiet door onze
Kredietverzekeraar.
Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij
slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Er kan geen enkel
recht aan de levertijden worden ontleend.
De levering geschiedt franco werk in de Benelux (uitgezonderd de eilanden) met normaal vervoer in deugdelijke verpakking aan het door partijen overeengekomen verzendadres, niet afgeladen in één zending.
Levering niet afgeladen, de opdrachtgever dient zelf voor het horizontale en verticale transport zorg te dragen.
Speciale wensen met betrekking tot de samenstelling van eventuele
deelleveringen kunnen alleen na onderling akkoord worden verstrekt.
Bijzondere wensen t.a.v. de verpakking of vervoer (b.v. maximale
palletafmetingen, max. gewicht, laadklep etc.) dienen door de besteller
voor de opdracht te worden medegedeeld; dit kan meerkosten tengevolge hebben.
De verkoper heeft het recht goederen, die gereed zijnde, door oorzaken
onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd
kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en
betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan alle
betalingsverplichtingen voldaan is.

Pairdirect levert op factuurbasis. Bij nieuwe klanten wordt voor de 1e
order géén krediet verleend en geschiedt levering o.b.v. vooruitbetaling.
Standaard betalingstermijn: 30 dagen.
Bij een betalingstermijn van 60 dagen bedraagt de netto opslag 3%.
Bij een betalingstermijn van 90 dagen bedraagt de netto opslag 7%
bij een betalingstermijn van 120 dagen bedraagt de netto opslag 15%
Aan consumenten wordt geen krediet verleend. Facturatie geschiedt bij
consumenten voorafgaand aan levering. Levering geschiedt nà ontvangst
betaling.
Betaling bij opdrachten < € 20.000,00 geschiedt in één termijn.
Betaling bij opdrachten > € 20.000,00 vindt plaats in termijnen, te weten:
´
50% bij opdracht.
´
50% nadat producten verzendklaar zijn (ready for shipment),
ongeacht of de componenten al of niet worden afgenomen of in
deelleveringen worden geleverd
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden
zonder korting, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel
daarvan wordt geleverd, dan wel of door de koper wordt gereclameerd.
Schuldvergelijking is niet toegestaan.
Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal de volledige vordering
ter incasso worden overgedragen aan Euler Hermes Services bv.
Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper
zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in
reke-ning te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in
Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van
zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De
daaraan verbonden incassokosten worden aan de koper in rekening
gebracht zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

De garantie met betrekking tot de deugdelijkheid van de materialen
bedraagt 1 jaar na aflevering.
Reclamaties over de zending dienen schriftelijk te worden aangemeld
binnen 24 uur na levering. Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

Risico & Aansprakelijkheid
¶

¶

¶

¶

Prijzen, technische gegevens, aantallen, adviezen en resultaten van
proefnemingen en computersimulaties zijn naar beste weten verstrekt
zonder dat hier enige directe of indirecte financiële aansprakelijkheid of
gevolgschade uit afgeleid kunnen worden. Voor fouten en afwijkingen
van afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten,
alsmede alle andere specificaties in offertes, orderbevestigingen, folders
etc., is de verkoper niet aansprakelijk.
Voor installatieontwerpen zijn wij niet verantwoordelijk en aanvaarden
hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Ook voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk inbouwen
van brandkleppen rekening houdend met de wettelijke bouwvoorschriften.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijke (o.a.
gebruik edelstaal/roestvrij montage materiaal) en veilig (o.a. Valbeveiliging) aanbrengen/installeren van de geleverde componenten, hiervoor
zijn wij niet verantwoordelijk en aanvaarden hiervoor geen enkele vorm
van aansprakelijkheid. Ook voor gevolgschade aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid.
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