
Algemene leveringsvoorwaarden AV&F 
 
Algemeen: 
 
Prijslijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. 
 
Eigendom: 
Geleverde apparatuur/programma's blijven volledig eigendom van de verkoper tot het moment dat het gehele faktuur 
bedrag door de verkoper is ontvangen. Bij geleverde software gelden de licentie voorwaarden van de betrokken 
software uitgeverij. 
 
Gevolgschade:  
Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, onstaan door te late levering en/of ten gevolge van reguliere werking 
of van mankementen aan de geleverde apparatuur en/of diensten, door wie ook geleden. 
 
Bevoegde rechter:  
Alle geschillen als gevolg van deze koopovereenkomst zullen door de bevoegde rechter te Maastricht worden berecht. 
 
Betaling:  
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden netto kontant binnen veertien dagen na 
faktuurdatum. Indien op de dertigste dag na faktuurdatum door verkoper nog geen volledige betaling is ontvangen, 
wordt vanaf die dag een rente berekend over het gehele door de koper verschuldigde bedrag van 1% per maand, of 
gedeelte daarvan. 
Alle kosten van invordering worden op de koper verhaald. 
 
Levertijden:  
Verkoper probeert tot het uiterste om schriftelijk geoffreerde levertijden te realiseren. Verstrijkt een schriftelijk 
geoffreerde levertijd, dan heeft de koper het recht om een aanvullende levertijd van minimaal drie weken te stellen en 
na het opnieuw verstrijken van deze levertijd, zonder dat geleverd is, ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. 
Verdergaande rechten of eisen van de koper zijn uitgesloten. In geval van overmacht aan de kant van de verkoper (b.v. 
niet leveren door toeleveranciers), wordt de schriftelijk geoffreerde levertijd met maximaal 8 weken geacht te zijn 
verlengd. Daarna hebben beide partijen het recht, onder uitsluiting van elke aanspraak op schadevergoeding door wie 
dan ook, ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. 
 
m.b.t. levering apparatuur in het bijzonder: 
 
Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, behalve als schriftelijk anders is geoffreerd. 
 
Verzendrisico is voor de koper, eventueel kan op kosten van de koper verzekerd worden. 
 
De garantietermijn en voorwaarden zijn conform de opgave daarvan door de importeur en/of fabrikant van de 
betrokken apparatuur of worden op de faktuur of in de dokumentatie bij het geleverde nader gespecificeerd. 
Bij geleverde apparatuur geschiedt de afhandeling van garantie verplichtingen door fabrikanten en/of importeurs direct 
met de eindverbruiker zelf, conform hun opgave hieromtrend (b.v. on-site, opstuur of omruil garantie).  
Verkoper kan hierbij, indien nodig, bemiddelend optreden. 
 
In gevallen, waarin geen importeur of fabrikant direct service verleent aan de koper, worden gedurende de garantie 
termijn, voor zover verkoper daartoe in staat is en door toeleveranciers in staat wordt gesteld, mankementen aan de 
geleverde apparatuur -mits niet onstaan door onoordeelkundig gebruik of ingrijpen in het apparaat door de koper of 
door derden of externe oorzaken (b.v. bliksem inductie, vandalisme of waterschade)- door en op kosten van de 
verkoper verholpen. Koper dient hiertoe het betrokken apparaat aan verkoper te retourneren. 
Treedt in dit laatste geval eenzelfde mankement, dat onder de garantievoorwaarden en binnen de garantieperiode twee 
maal is gerepareerd na de tweede reparatie en binnen de garantie periode weer op, dan kan de koper ontbinding van 
de koopovereenkomst van het betrokken apparaat eisen.  
Hierbij gelden de garantietermijn en voorwaarden zoals die door de fabrikant of importeur daarvan worden gehanteerd. 
 
De koper is verplicht de geleverde apparatuur onmiddelijk na ontvangst te onderzoeken en na konstatering van 
mankementen de verkoper daarvan per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen en het betreffende apparaat onder 
vermelding van het mankement zo spoedig mogelijk aan de verkoper te retourneren. Indien de koper niet binnen twee 
dagen schriftelijk bericht over het mankement, verliest de koper elk recht op garantie. 
 
Verborgen gebreken dient de koper zo spoedig mogelijk en binnen de garantietermijn schriftelijk aan de verkoper te 
melden. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer zake.  




