Algemene voorwaarden Prontec BV
1. Definities

8. Eigendomsvoorbehoud

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Prontec, Prontec BV, gevestigd Van Sevenbornlaan 5, 6027 RP
Soerendonk,
KVK nr. KvK nummer 65418646.
B. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of
op
een andere wijze de gelding van de onderhavige algemene
voorwaarden heeft aanvaard.

8.1 Prontec houdt zich de eigendom van de in de macht van de
wederpartij gebrachte zaken voor, totdat door de wederpartij al
hetgeen hij verschuldigd is, terzake van de tegenprestatie voor door
Prontec aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren zaken of krachtens zodanige overeenkomst ten behoeve van de
wederpartij verrichte of te verrichte werkzaamheden, alsmede terzake
van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van
zodanige overeenkomst, is voldaan.

2. Toepasselijkheid

9. Garantie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen
welke door Prontec worden c.q. zijn gedaan en op alle
overeenkomsten welke met Prontec worden of zijn aangegaan
voor zover de wederpartij de gelding van deze algemene voorwaarden
heeft aanvaard.
2.2 Indien en voorzover algemene voorwaarden gebruikt door de
wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de
algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

3. Offertes
3.1 Alle offertes van Prontec zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Prijs en betaling
4.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover
verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is worden alle prijzen
gesteld in de Nederlandse valuta.
4.3 Alle betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de
factuurdatum, dan wel op het tijdstip dat in afwijking hiervan in de
offerte is overeengekomen.
4.4 Indien de wederpartij niet binnen deze termijn heeft betaald is hij
van
rechtswege in verzuim. Prontec heeft alsdan recht op 1% rente per
maand over de hoofdsom en voorts op vergoeding van de kosten die
Prontec dient te maken ter incasso van zijn vordering met een
minimum van 15% over de hoofdsom.

5. Levering
5.1 Levertijden worden geacht bij benadering te zijn vastgesteld, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen
termijn voor levering als een fatale termijn dient te worden beschouwd.
5.2 Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet op de
overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet
de noodzakelijke medewerking verleent of doordat ander beletsel de
zijde van de wederpartij opkomt, is de wederpartij van rechtswege in
verzuim en heeft Prontec het recht de zaken vanaf de plaats waar
en het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening
en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een
door Prontec vast te stellen plaats.
5.3 Indien de zaken binnen drie dagen na de aanbieding ter levering niet
door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Prontec
gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt,
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te
verkopen of terug te nemen.

6. Risico
6.1 Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of
gedeeltelelijk
tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de
wederpartij vanaf het moment dat de te leveren zaken het bedrijf van
Prontec verlaten. Vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

7. Reclame
7.1 Indien de wederpartij de hoogte van een factuurbedrag resp. de
deugdelijkheid van een leverantie betwist, dient hij zijn bezwaren
binnen acht dagen na de factuurdatum resp. de dag van leverantie aan
Prontec schriftelijk mede te delen, op straffe van verval van het
recht van reclame.
7.2 Retourzending van reeds door Prontec geleverd zaken worden
eerst na schriftelijke toestemming daartoe door Prontec
geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en
risico van de wederpartij.

9.1 Prontec garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen
kwaliteit van het geleverde voor een periode van 6 maanden, te
rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
9.2 Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften
van de wederpartij dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door
een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur,
onderaannemer, werknemer of hulppersoon, vallen niet onder de
garantie.
9.3 Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel
gedeeltelijk
zijn terug te voeren op:
a. Onoordeelkundige behandeling door wederpartij
b. Onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het
geleverde
blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, uitdroging,
hoge of lage temperaturen dan wel te langdurige opslag:
c. Gebruik, be--‐ of verwerking van het geleverde anders dan
overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte
onderhoudsvoorlichting, richtlijnen en specificaties of anders dan
overeenkomstig het doel waarvoor zaken geleverd zijn.
d. Overmacht zoals nader omschreven in artikel 11.
e. De garantiebepalingen gelden enkel in de EU.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Prontec is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke het
gevolg is van een handelen of nalaten van de werknemers,
onderaannemers of toeleveranciers van de wederpartij.
10.2 Prontec is niet aansprakelijk voor overige uit een leverantie
voortvloeiende schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld
van Prontec of dier leidinggevende(n).

11. Overmacht
11.1 indien en voor zover Prontec zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen
plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke Prontec
niet kan worden toegerekend is Prontec gerechtigd de betreffende
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege
schadeverplichting te zijn, maar met behoud van het recht op betaling
naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de
betreffende overeenkomst gedurende een redelijke termijn op te
schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt
aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.
11.2 Onder oorzaken die Prontec niet kunnen worden toegerekend
wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de
geregelde gang van zaken in de onderneming van Prontec of in de
onderneming van een derde van wie Prontec zaken of diensten
betrekt, alsmede kennelijk wijzigingen sedert het totstandkomen van de
overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect
de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals:
brand, waterschade, overheidsmaatregelen, werkstaking of uitsluiting,
stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking en
stagnatie in de aanvoer van grond--‐, hulp--‐ of brandstoffen

12. Toepasselijk recht
12.1 op alle overeenkomsten tussen Prontec en de wederpartij is
het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten
ontstaan uit of naar aanleiding van een door Prontec gedane
aanbieding c.q. een met de Prontec gesloten overeenkomst, zullen,
voorzover de wet dit toestaat, bij uitsluiting worden berecht door de in
de vestigingsplaats van Prontec bevoegde rechter.

