ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XLR8 B.V. GEVESTIGD TE BARNEVELD.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1.
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door XLR8 B.V. , hierna ook aangeduid als “wij”of “onze”, te sluiten
en gesloten overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of daarmee al dan niet samenhangend tot het verrichten van werkzaamheden of diensten. De wederpartij van
XLR8 B.V. wordt hierna ook aangeduid als “koper”.
1.2.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk indien en voorzover deze schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
1.3.
Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten kunnen door koper niet dan met onze toestemming aan derden worden
overgedragen.
Artikel 2. Aanbod.
2.1.
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na
ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen. Voor alle orders geldt dat deze schriftelijk, dus niet per e-mail, moeten worden geplaatst.
2.2.
Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt ons niet.
2.3.
Wij behouden ons uitdrukkelijk de auteursrechtelijke aanspraken voor op de door ons bij de aanbieding verstrekte documentatie. Dit materiaal zal niet aan derden
mogen worden verstrekt. Het zal slechts mogen worden aangewend in het kader van de desbetreffende opdracht.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst.
3.1.
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat wij de order schriftelijk hebben bevestigd dan wel met de uitvoering een
aanvang hebben genomen. Aanbiedingen of toezeggingen van derden binden ons niet, tenzij deze derden daartoe door ons schriftelijk zijn gemachtigd.
3.2.
Onze overeenkomsten worden aangegaan onder de voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is voor de integrale voldoening aan zijn verplichtingen. Wij
zijn te allen tijde gerechtigd, onder opschorting van onze verplichtingen, schriftelijk en met termijnstelling van koper passende zekerheid te verlangen. Voldoet koper niet aan
dit verzoek, dan is artikel 11 van dienovereenkomstige toepassing.
3.3.
Wij behouden ons het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours of à contant te leveren.
Artikel 4. Wijzigingen.
4.1
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
4.2
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende
overeenkomst
Artikel 5. Annuleren van de opdracht.
5.1
Bij annulering door koper zijn alle door ons terzake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van
10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door ons ten gevolge van de annulering geleden schade.
5.2
Indien bij uitvoer van de Overeenkomst blijkt dat wij naar onze mening dit technisch onmogelijk achten, dan wel dat de kosten niet in redelijke verhouding staan tot
de te bereiken resultaten, hebben wij, ten alle tijd, het recht om de uitvoering van de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat koper recht heeft op een
schadevergoeding. Koper is alsdan verplicht alle gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 6. Prijzen.
6.1.
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats.
6.2
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn kosten voor vervoer, montage- en service kosten, verzending en lossing (verzekering terzake), inen uitvoerrechten en belastingen, alsmede allen andere heffingen opgelegd of geheven van de producten nimmer in de prijs/tarief is inbegrepen.
6.3.
Indien zich na het uitbrengen van onze aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, hebben wij het recht, zelfs indien de overeenkomst
inmiddels tot stand is gekomen, onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen, tenzij vaste prijzen zijn overeengekomen.
6.4.
Indien XLR8 diensten verricht worden de kosten op basis van werkelijk bestede uren tegen de op dat moment geldende uurtarieven en op basis van werkelijk
gebruikte materialen doorberekend, eventueel vermeerderd met een toeslag.
Artikel 7. Betaling en zekerheid.
7.1.
Betaling van de verkochte producten dient te geschieden in de opgegeven valuta zonder enige korting of verrekening contant betalen, tenzij de factuur anders
vermeldt. Indien koper in andere valuta betaald zijn alle wisselkoersrisico’s voor rekening van de koper.
7.2
Bij deelleveringen kan ieder gedeelte door XLR8 afzonderlijk worden gefactureerd. XLR8 is tevens gerechtigd voorschotfacturen te zenden.
7.3.
Koper is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
7.4.
Bij verzuim van koper zij wij gerechtigd onze verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten.
7.5.
Onverminderd enig overig aan ons toekomend recht is koper in geval van verzuim rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen
vanaf 30 dagen nadat koper in verzuim is geraakt.
7.6.
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door ons gemaakt indien wij op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen koper verwikkeld geraken,
zowel eisende als verwerende, zijn, indien wij in het gelijk worden gesteld, voor rekening van koper: de buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten vast te stellen op het daadwerkelijk door ons terzake van de procedure betaalde
bedrag, ook voorzover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
7.7
Bij annulering door koper zijn alle door ons terzake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van
10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door ons ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 8. Levering(stermijn) en risico.
8.1.
De door XLR8 opgegeven leveringstermijnen geschieden altijd bij benadering. Overeengekomen leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, ook niet indien
deze door koper uitdrukkelijk zijn aanvaard. De aflevertermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van de order door XLR8, danwel bij gebreke van een
dergelijke orderbevestiging op de datum dat XLR8 aanvangt met de uitvoering van de order en eindigt op de datum van verzending. Bij niet-tijdige levering zijn wij eerst na
ingebrekestelling in verzuim.
8.2.
Levering geschiedt af magazijn Barneveld tenzij anders is overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan.
8.3
Het risico gaat over op de koper overeenkomstig de toepasselijke Incoterms 2000.
8.4.
Wij hebben het recht tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen tenzij wij andersluidende aanwijzingen van koper daaromtrent uitdrukkelijk
hebben geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag terzake van vertraagde verzending, welke vertraging koper toe te rekenen is, komen vanaf de achtste dag na onze
mededeling aan koper dat de zaken ter verzending gereed staan, integraal voor koper's rekening.
8.5.
Verticaal transport is voor rekening en risico van koper, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.
Artikel 9. Cessie.
9.1
XLR8 is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst met koper, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen; koper is
daartoe slechts gerechtigd na schriftelijk verkregen toestemming onzerzijds.
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Artikel 10. Doorlever- en exportverbod.
10.1
In verband met wettelijke veiligheidsnormen en regelgeving is het koper niet toegestaan door ons geleverde producten direct of indirect aan derden te leveren in het
buitenland.
Artikel 11. Niet-nakoming.
11.1
Mocht de koper niet of niet tijdig afnemen in de nakoming van één zijner verbintenissen, dan wel, indien hij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte
van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien
op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien in gevolge de daartoe strekkende bepalingen van de
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, geldt dit (te onzer keuze) ofwel als ontbindende voorwaarde, ofwel als grond
om de nakoming onzerzijds op te schorten, ofwel om door middel van een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de ons verder
toekomende rechten. In deze gevallen is iedere vordering op koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat wij tot schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
11.2
In alle gevallen waarin koper er serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens ons niet te kunnen nakomen, is hij verplicht ons daarvan terstond op
de hoogte te stellen.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.
12.1.
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door ons aan koper krachtens enige
overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van
koper in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2.
Wij zijn bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 11 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid ons eigendom zijn
gebleven, op kosten van de koper terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met koper gesloten overeenkomst(en). Voor zoveel nodig
worden wij beschouwd als door koper onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Zaken, vermeld op
onbetaalde facturen en aanwezig bij koper, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen.
12.3.
Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te
beschikken. Maakt koper van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder
voorbehoud van onze eigendomsrechten te leveren. Hij is eveneens verplicht ons, op ons eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op
betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval koper zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan ons om dit pandrecht tot stand te brengen.
Artikel 13. Controle en reclames.
13.1.
Een Koper, die geen eindgebruiker is wordt geacht binnen acht werkdagen na ontvangst de zaken te hebben gecontroleerd. Eventuele reclames dienen ons binnen
acht dagen na ontdekking van mogelijke onvolkomenheden door koper schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt.
Reclames, die ons bereiken na 8 dagen, zullen door ons (behalve in uitzonderlijke, uitsluitend te onzer beoordeling vallende gevallen van coulance) niet meer in behandeling
worden genomen.
13.2.
Geringe afwijkingen, welke binnen de naar goed handelsgebruik gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames.
13.3.
Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van koper niet op.
Artikel 14. Garantie.
14.1
XLR8 staat ervoor in dat de door XLR8 geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten er niettemin zich
gebreken voordoen in de door XLR8 geleverde producten als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten, dan zal XLR8, na onderzoek overeenkomstig artikel 18.3, deze
gebreken, binnen de haar aan te geven termijn, (doen) herstellen, de betrokkenen producten geheel of gedeeltelijk vervangen of maximaal de factuurwaarde van de
producten vergoeden, een en ander te haren uitsluitende keuze. Deze garantie geldt gedurende 12 maanden na aflevering zonder vergoeding van arbeidsloon.
14.2
Indien het geleverde product een compleet autogassysteem betreft dan dient dit ingebouwd te zijn door XLR8 dan wel door een XLR8 erkende inbouwer, volgens
de standaard inbouwvoorschriften, de wettelijke eisen en een kopie van de garantiekaart binnen dertig (30) dagen na aflevering aan XLR8 is geretourneerd, bedraagt de
garantietermijn 24 maanden bij het in gebruik nemen van het autogassysteem, behoudens schriftelijke afwijkingen. Indien geen garantiekaart wordt geretourneerd zal de
garantietermijn van 24 maanden aanvangen op de afleverdatum naar koper. Gedurende de eerste 12 maanden worden materiaalkosten en arbeidsloon vergoed volgens
geldende normbedragen respectievelijk onze uren tabel. Gedurende het resterende deel van de garantieperiode worden uitsluitend defecte materialen vervangen.
14.3
Om voor garantie in aanmerking te komen dient de eindgebruiker direct contact op te nemen met onze dealer, bij wie het autogassysteem is ingebouwd.
14.4.
Door het verlenen van garantie wordt de lengte van de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
14.5
Aanspraken inzake deze garantie dienen binnen acht (8) dagen nadat het gebrek zich voordoet via de dealer te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame
vervalt elke aanspraak.
14.6 Indien XLR8 op verzoek van de koper de producten bij de koper dient te herstellen, is XLR8 bevoegd de gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten,
logies, eten aan koper in rekening te brengen.
14.7.
In het geval van beroep op garantie in het buitenland dient de eindgebruiker, alvorens opdracht te geven tot reparatie, zich met ons te verstaan en de door
ons te geven adviezen op te volgen. Alsdan zal de eindgebruiker rekening moeten houden dat binnen de garantieregeling slechts kosten voor vervanging van
onderdelen conform normbedragen vallen, die lager kunnen zijn dan de desbetreffende kosten in het buitenland.
14.8.
Buiten de garantie vallen de in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:.
a. Het niet in acht nemen van gebruiksaanwijzingen bedieningsvoorschriften e.d. dan wel door ander dan het voorziene normale gebruik
b. Er wordt geen garantie verleend: wanneer er sprake is van inbouw, reparaties en ingrepen verricht aan het autogassysteem door anderen dan door ons erkende
inbouwstations.
c. in geval van in- of aanbouw van onderdelen van andere autogassystemen.
d. bij schade of defecten als gevolg van verkeerde of inferieure kwaliteit autogas; het autogas dient minimaal te voldoen aan de VEGAN-specificaties. Deze zullen
door ons op eerste verzoek aan de koper/eindgebruiker ter beschikking worden gesteld.
e. bij foutieve werking van onderdelen die niet tot het autogassysteem behoren en die het defect aan het autogassysteem hebben veroorzaakt.
f.
Bij niet-nakoming van de garantievoorwaarden en/of onderhoudsvoorschriften, verstrekt door ons/of autofabrikant of importeur.
g. bij verandering aan de kilometertellerstand, zodat de juiste stand niet kan worden vastgesteld.
h. bij deelname aan autowedstrijden, rally's en soortgelijke evenementen.
i.
garantie wordt niet verleend, indien model- en typeaanduiding en/of serienummers van het autogassysteem zijn verwijderd, onleesbaar gemaakt of veranderd.
j.
Er wordt geen garantie verstrekt op rubberonderdelen, op membramen en rubberkleppen, onder rubber, zowel natuurlijk als synthetisch materiaal te verstaan door
aantasting van buiten komende zaken.
14.9.
Vervangen onderdelen worden onze eigendom.
14.10. Wij behouden ons het recht voor onze producten technisch te wijzigen zonder de verplichting de eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen.
14.11. Bovenstaande garantiebepalingen zijn de enige garantie die wij verstrekken op een door ons geleverd autogassysteem; niemand heeft van ons het recht verkregen
in onze naam enige andere garantie of aansprakelijkheid te aanvaarden.
14.12
Onder garantie vallen nimmer kosten die ontstaan door het buiten gebruik zijn van het voertuig, sleepkosten en andere vervoerkosten, huurauto, brandstof- en
koelvloeistofvullingen, motorschade alsmede afstel- en onderhoudsbeurten.
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Artikel 15. Aansprakelijkheid.
15.1.
Aansprakelijkheid, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van onze verbintenissen jegens koper, zal het netto factuurbedrag der betreffende
producten niet te boven gaan, tenzij de desbetreffende schade wordt gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag, waartoe dekking wordt verleend, na aftrek van het door ons verschuldigde eigen risico. Voornoemde schadevergoeding strekt tot vergoeding van alle schade
daaronder begrepen mogelijke kosten tot ontbinding en terugbetaling uit dien hoofde en onrechtmatige daad.
15.2.
Onze hierboven sub 1 omschreven aansprakelijkheid vervalt indien de koper onze aanwijzingen niet opvolgt met betrekking tot de geleverde producten; dit geldt
eveneens indien de schade is ontstaan door gebruik van het geleverde voor een doel, waarvoor het ongeschikt is.
15.3
Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet terzake van regres op ons af.
Artikel 16. Overmacht.
16.1.
Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge
waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, geeft ons het recht onze verplichtingen op te schorten. Onder overmacht worden onder meer (doch
niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine,
epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door ons
ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde
omstandigheden betreffende onze leveranciers of door ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.
16.2.
Indien zich aan onze zijde een overmachtsituatie voordoet, zullen wij koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog
mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
16.3.
Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op
schadevergoeding. Terzake van het door ons reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft koper tot betaling gehouden.
16.4.
Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van onze eigen behoefte
c.q. die van onze kopers, zijn wij gerechtigd gedurende het voortduren van de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij ons aanwezige voorraad,
zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het ontbrekende.
Artikel 17. Partiële nietigheid.
17.1
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met koper niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig
in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische
resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 18. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter.
18.1.
De plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens ons moet voldoen is onze vestigingsplaats.
18.2.
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.3
Bij geschillen omtrent de schadeoorzaak en/of een defect aan het autogassysteem zal door partijen in onderling overleg een deskundige worden aangewezen
teneinde omtrent het gerezen probleem bindend te adviseren. Alvorens over te gaan tot benoeming dient instemming te worden verkregen van onze assuradeuren terzake
van de persoon van de bindend adviseur. Indien partijen in onderling overleg niet kunnen komen tot het benoemen van een bindend adviseur zal deze benoeming
geschieden door onze assuradeuren.
18.4.
Wanneer een geschil anders dan hierboven sub 18.3 bedoeld, niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens
zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands
Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst.
18.5.
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden voorgelegd,
naar onze keuze, aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats dan wel die van de opdrachtgever. In geval van door de opdrachtgever aanhangig te maken
geschillen te maken is de bevoegde rechter die van onze vestigingsplaats. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid tot het instellen door de wederpartij om een eis
in reconventie voor het gerecht, waar de zaak aanhangig is.
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