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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1. OFFERTES
Alle offertes zijn, tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, vrijblijvend.
Toezending van offertes, in welke vorm dan ook, verplicht ons niet tot levering.
Ingeval een afnemer(aankoop) voorwaarden bezit, die afwijken van de onze Algemene Voorwarden, zal de afnemer door het enkele feit
van het plaatsen van een order bij ons, geacht worden afstand te hebben gedaan van een beroep op de afwijkende voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op door ons met onze afnemers en opdrachtgevers (hierna te noemen
afnemer(s)') gesloten overenkomsten, ongeacht of deze bedreffen de levering van zaken of het verrichten van diensten, tenzij een afwijkende
regeling schriftelijk door ons is overeengekomen.

2. BESTELLINGEN
Bestellingen binden ons niet dan ingeval zij door ons schriftelijk zijn bevestid.
Vroegere leveringen verplichten ons niet tot het aanvaarden van nieuwe bestelingen.

3. LEVERING
Alle door ons opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nooit verbindend.
De opgegeven leveringstermijn draagt geen fataal karakter. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 14 dagen anders dan door overmacht
is de afnemer gerechtigd ons schriftelijk een redelijke termijn te stellen om alsnog te leveren. Indien niet binnen die termijn wordt geleverd, is de
afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren zonder enige aanspraak op schadevergoeding.
De afnemer is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft de afnemer hiermede in gebreke, dan hebben wij het
recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, waar zover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd
ons recht om volledig vergoeding van de geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op terminste 50% van de verkoopprijs
van het nietafgenomen gedeelte. Desgewenst kunnen wij er voor kiezen in dat geval de zaken voor risico en rekening van de afnemer op te slaan,

4. PRIJZEN
Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldend fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse
valuta's, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vracht, balastingen, margeregelingen en andere dergelijke
factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voodat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billike wijze, te onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven.
De door ons opgegeven prijzen exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. BETALINGEN
Al onze prijzen zijn gebaseerd op betaling van de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum.
Wij houden ons het recht voor:
a. Vooruitbetalingen van de te leveren zaken te verlangen;
b. een verhoging van kostprijsfactoren aan de afnemer in rekening te brengen voor bestellingen, die op het moment van die verhoging nog niet
of slechtsgedeeltelijk zijn uitgevoerd.
Wij zullen, overminderd ons verder toekomende rechten en zonder ingebrekestelling, het recht hebben alle ontstaane kosten via incasso in
rekening geracht. Alle achterstallige betalingen langer dan 30 dagen worden aan het inccasso buro INTRUM - JUSTITIA gemeld cq overgedragen.

6. Garantie's
Op alle door ons geleverde goederen geld de wettekijke garantie termein.
NIET ONDER GARANTIE VALLEN: Schade en storingen ontstaan door brand, storm,blikeminslag of andere calamiteiten, almede diefstal,
vernieling of ondeskundig gebruik, varanderingen van frequenties en/of software, coderingen en/of coderingsystemen, verwerking van
materialen alsmede werkzaamheden van derde zonder toestemming van UAS-Deurne en de hieruit voortvloeiende arbeids-en reiskosten.

7. Eigendomsrecht
Zolang de levering niet volledig is betaaldblijven de geleverde goederen eigendom van UAS-Deurne.

8.Geschillen.
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde
rechter van de plaats waar de afnemer domiciliie heeft, behoudens uiteraard her dwinende recht der wet.

