RECLAMESTUDIO ZELHEM
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RECLAMESTUDIO ZELHEM B.V., GEVESTIGD TE ZELHEM
De voorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem, laatstelijk gewijzigd september 2019

ARTIKEL 1
Aanbiedingen

ARTIKEL 4
Overmacht

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend.
De prijzen die hierin zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de laatstelijk bekende
gegevens, wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen, ook zonder
voorafgaande mededeling, door te voeren.
Nochthans zijn wij gerechtigd, de offerte in te trekken, zolang de opdrachtgever de
offerte niet schriftelijk heeft aanvaard.
De offerte heeft -tenzij anders overeengekomen- een geldigheidsduur van een
maand.

Onder overmacht wordt hier verstaan: Oorlog, overheidsmaatregelen, brand,
waterschade, werkstakingen, defecten aan machinerieën, energie-storingen enz.
ARTIKEL 5
Reclames
Reclames op leveringen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de levering
schriftelijk aan ons te worden gemeld. Bij gebreke hiervan behouden wij ons het
recht voor deze reclames niet meer in behandeling te nemen.

Opdrachten.
Indien de opdrachtgever niet binnen 4 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft gereageerd, wordt hij geacht met de inhoud van de
opdrachtbevestiging accoord te zijn.
ARTIKEL 2
Betalingen
Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na
faktuurdatum, zonder enige aftrek.
Na het verstrijken van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor een
toeslag aan administratie-, porti- en rentekosten van 1,5% per maand over het
openstaande faktuurbedrag in rekening te brengen.
Als de datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling
door de verkoper.
Wij zijn gerechtigd van opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, die in verband met de vordering
moeten worden gemaakt.
Wij behouden ons evenwel het recht voor onder rembours, danwel na vooruitbetaling van de koopsom te leveren.
Leveringen beneden de 50 euro dienen contant danwel onder rembours te worden
voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 6
Auteursrechten
Auteursrechten, voortvloeiend uit onze werkzaamheden en voor zover zij ons
eigendom zijn, zullen worden overgedragen aan de opdrachtgever, zodra hetgeen
de opdrachtgever aan ons is verschuldigd, is voldaan.
ARTIKEL 7
Toepasselijk recht
Op de door ons aangegane overeenkomsten van koop, huur, verkoop en verhuur
en op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement van Reclamestudio Zelhem B.V.
Onverminderd het in vorige artikelen reeds bepaalde wordt de overeenkomst
ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling
zal zijn vereist, op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging,
onder curatelestelling of anderzijds de beslissingsbevoegdheid over zijn vermogen
of delen ervan verliest.
Door de ontbinding wordt de bestaande vordering onmiddellijk opeisbaar.
De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer
bestaande uit winstderving en reeds gemaakte kosten.
ARTIKEL 8
Aansprakelijkheid

ARTIKEL 3
Leveringen
Lid 1. Leveringen geschieden slechts tegen deze algemene leveringsvoorwaarden.
Goederen reizen voor risico koper/eigenaar. De verkoper verbindt zich
jegens de koper/eigenaar de goederen deugdelijk te verpakken.
Lid 2. Met betrekking tot zeefdrukwerken, behouden wij met levering van het
bestelde kwantum een tolerantie voor van 10% (naar boven of naar
beneden) van het bestelde kwantum.
Geringe afwijkingen in kleur en/of formaat geven geen recht tot afkeuring.
Lid 3. Tijdens de opbouw van tentoonstellings-stands en/of presentaties
behouden wij ons het recht voor om wijzigingen door te voeren op het
bestaande ontwerp welke in het belang zijn van de kwaliteit van hetgeen
te bouwen, welke echter geen nadelige afbreuk doet aan het uiterlijk van
het bestaande ontwerp.
Lid 4. Wij streven ernaar, de door ons opgegeven levertijden na te komen. Wij
behouden ons echter het recht voor, hiervan af te wijken in geval van
overmacht. Zowel in eigen bedrijf als bij derden van wie wij goederen en/of
diensten betrekken.
Lid 5. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel
bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld,
behouden wij ons eigendom van de goederen voor.
Lid 6. Bij leveringen in huur ontslaat de huurder de verhuurder van alle
verantwoordelijkheid ook tegenover derden voor de schade die is ontstaan
door het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van de huurgoederen
tijdens de huurperiode. De huurder is aansprakelijk voor diefstal, vermissing
of beschadiging van de gehuurde goederen vanaf aflevering tot aan het
moment van ophalen. Deze risico's kunnen desgewenst verzekerd worden.
De verhuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder. De goederen
dienen in perfecte staat te zijn afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk tegengesproken en schriftelijk onder beschrijving van de gebreken werd vastgesteld op het moment van leverantie. Indien na beëindiging van de
huurperiode de goederen niet in ontvangst kunnen worden genomen,
verplicht de huurder zich de gehuurde goederen per omgaand en franco te
retourneren.
`
Bij beschadiging, diefstal of vermissing wordt behalve de huurprijs ook de
verkoopwaarde in rekening gebracht. Gehuurde goederen dienen 24 uur na
het verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van de verhuurder te
zijn.
Annulering van de huurgoederen dient tenminste 3 x 24 uur voor aanvang
van de huurtermijn schriftelijk te worden medegedeeld, mits de
huurgoederen niet reeds op het afleveringsadres werden afgeleverd.
Bij annulering van reeds afgeleverde goederen wordt 50% van de totale
huurprijs in rekening gebracht.

Lid 1. Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Lid 2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het honorarium , althans voor
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van ons in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering.
Lid 3. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot
het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Lid 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
1) De redelijke kosten voor vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden.
2) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade,
voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
Lid 5. Schade met of aan motorrijtuigen zijn uitgesloten. Opdrachtgever dient zelf
voor een adequate verzekering motorrijtuigen zorg te dragen . Schade aan
het motorrijtuig ontstaan tijdens bewerking e.d. , zoals belettering, zal
vergoed worden tot maximaal de bedragen zoals onder aansprakelijkheid
omschreven.
ARTIKEL 9
Eigendommen van derden
Eventuele door opdrachtgever aan ons ter hand gestelde zaken zullen met zorg
worden, bewaard, gebruikt, be- en verwerkt. Niettegenstaande het bepaalde in het
vorige lid is opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor verlies of
waardevermindering van zijn aldus aan ons verstrekte zaken, tenzij ons opzet of
grove schuld verweten kan worden.
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