ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
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Artikel 1: Toepasselijkheid
Met inachtneming van eventuele wijzigingen of aanvullingen in onze geldende prijscourant maken deze voorwaarden deel uit van elke met ons te sluiten of
gesloten overeenkomst, waaronder die welke voor EuroTec in beginsel de verplichting tot levering meebrengt. Door het aangaan van een dergelijke
overeenkomst met, alsmede door het bestellen van producten bij EuroTec, aanvaardt de afnemer deze voorwaarden als bindend. Afwijkende of aanvullende
bedingen en algemene voorwaarden van afnemers verbinden EuroTec slechts na haar uitdrukkelijke, schriftelijke akkoordbevinding.
Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen
Alle aanbiedingen van EuroTec zijn vrijblijvend. Tot uitvoering van een bestelling is EuroTec eerst verplicht na schriftelijke orderbevestiging en vervulling van
de daarbij gestelde voorwaarden.
Bij verschil tussen bestelling en orderbevestiging is deze laatste beslissend, tenzij de afnemer over het verschil binnen 5 werkdagen na de datum van de
orderbevestiging schriftelijk klaagt, in welk geval EuroTec niet gebonden zal zijn voordat zij de order opnieuw heeft bevestigd.
Bestellingen met factuurwaarde beneden de € 30,- incl. BTW zullen door EuroTec slechts worden uitgevoerd met een toeslag in de porto- en
verwerkingskosten van € 5,50.
Artikel 3: Vertegenwoordiging
Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van EuroTec zijn voor EuroTec slechts bindend na haar schriftelijke bevestiging.
Artikel 4: Levering en risico
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient EuroTec
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Artikel 5: Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden door overschrijving op de voor de webshop vermelde bankrekening of contant ten kantore van EuroTec.
Artikel 6: Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van EuroTec onafhankelijke omstandigheid die
nakoming van de levering blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport-moeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van EuroTec.
In geval van verhindering tot uitvoering van levering ten gevolge van overmacht is EuroTec gerechtigd om zonder rechterlijk tussenkomst, hetzij de levering
op te schorten, hetzij de bestelling te annuleren.
Artikel 7: Retourzendingen en klachten
EuroTec zal geen retourzendingen aanvaarden, waarmee zij niet vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd. Klachten betreffende de levering moeten binnen 14 dagen
na leveringsdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en de geleverde producten moeten ongewijzigd ter beschikking van EuroTec worden gehouden.
Indien de producten zichtbare schade hebben, dan wel naar aard of hoeveelheid zichtbaar niet in overeenstemming zijn met de specificaties dient dit terstond aan
EuroTec te worden gemeld. Indien een op juiste wijze ingediende klacht gegrond is, zal EuroTec uitsluitend verplicht zijn tot vervanging of aanvullende levering
dan wel - te harer keuze - tot terugbetaling voor het niet of ondeugdelijk geleverde product.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Mededelingen door of namens EuroTec betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruiksaanwijzing, behandeling in de ruimste zin van het woord,
toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enzovoort van de producten en adviezen, worden slechts gegeven naar beste weten en op grond van ervaring
uit de praktijk, doch zonder enige garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid aan de zijde van EuroTec, voor welke schade dan ook, met inbegrip
van door derden geleden schade.
De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen.
De afnemer is verplicht de producten en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens
gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren.
Voor schade en/of kosten, direct of indirect voortvloeiend uit de geleverde producten, is EuroTec niet aansprakelijk behoudens opzet of grove schuld.
In het bijzonder is EuroTec op generlei wijze aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade aan de zijde van de afnemer.
Voor zover EuroTec, met inachtneming van het bovenstaande voor schade aansprakelijk mocht zijn, is haar vergoedingsplicht beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de betrokken producten.
De bepalingen van artikel 8 lid 1 t/m 4 zijn niet toepasbaar op rechtstreekse aanspraken van benadeelden als bedoeld in de artikelen 6:185 t/m 6:193
Burgerlijk Wetboek. Indien EuroTec en haar afnemer op grond van die artikelen beide, al dan niet hoofdelijk, voor door een benadeelde geleden schade
aansprakelijk zijn kan de afnemer de door haar of hem aan de benadeelde betaalde schadevergoeding niet op EuroTec verhalen. Uitsluiting van dit
verhaalsrecht geldt niet, indien de door de benadeelde aangesproken afnemer het product niet gebruikt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf of
tussen die afnemer en EuroTec anders is overeengekomen.
Afnemer vrijwaart EuroTec volledig voor alle aanspraken van derden, die mochten voortvloeien uit of verband houden met de levering van producten en/of
de verlening van diensten.
Artikel 9: Prijzen, emballage
Alle door EuroTec gehanteerde prijzen inclusief B.T.W.
Alle prijzen gelden voor levering af fabriek, magazijn en zijn inclusief emballage
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Artikel 10: Door- resp. aflevering
Het is de afnemer verboden producten aan derden door- of af te leveren in gewijzigde staat en/of in gewijzigde verpakking.
De afnemer is niet bevoegd om zijn handelsmerk op (de verpakking van) het geleverde aan te brengen.
De afnemer is niet gerechtigd om enig handelsmerk van EuroTec te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroTec.
Bij niet-naleving van deze bepaling door de afnemer, heeft EuroTec de bevoegdheid om vervolgleveringen te annuleren en de afnemer van verdere
leveranties uit te sluiten.
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Artikel 11: Geldigheid
Indien één der bepalingen van deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden door de rechter wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van
kracht.
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Artikel 12: Geschillen
Op alle met EuroTec gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Voor zover de Wet dit toelaat en EuroTec geen andere bevoegde Rechter
verkiest, zullen alle geschillen, die uit met EuroTec gesloten overeenkomsten voortvloeien, worden berecht door de bevoegde Rechter te Breda.
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