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VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
THERMO PRODUCTS B.V. GEVESTIGD TE VLISSINGEN
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en op alle door ons
te sluiten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van
opdrachtgever of een standaard regeling tenzij hiermee schriftelijk uitdrukkelijk door ons is
ingestemd.
2. In geval van afwijkingen van de voorwaarden blijft dat gedeelte van deze voorwaarden met de
afwijking waarmee door ons niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan, van kracht.
3. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
Aanbiedingen
1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.
2. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn slechts informatief en bij benadering.
3. Indien over de gedane aanbieding geen akkoord wordt bereikt, zijn wij bevoegd betaling te
vorderen van de door ons, ten behoeve van het betrokken werk, gemaakte kosten.
4. Een opdracht wordt aanvaard onder voorbehoud, dat de voor het plan vereiste vergunningen
ontheffingen, goedkeuringen en toewijzingen tijdig worden verleend.
5. Een opdracht bindt eerst nadat deze schriftelijk is aanvaard dan wel met de uitvoering ervan is
begonnen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
6. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen, alsmede de daarop berustende auteursrechten, blijven
ook na verlenen van de opdracht, ons eigendom.
7. De in onze catalogi, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen,
maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven. Wij
behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen en zijn niet aansprakelijk voor druk- en
schrijffouten en kennelijke vergissingen.
8. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen,blijven te
allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.
Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage
gegeven worden.
9. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel
onder rembours te leveren.
Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en
betreft uitsluitend de in onze aanbieding omschreven werkzaamheden.
2. Meerdere kosten ontstaan tengevolge van een afwijking van de ons verstrekte gegevens alsmede
meerdere kosten ontstaan tengevolge van welke oorzaken dan ook, komen ten laste van de
opdrachtgever.
3. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de aanbieding en de oplevering van het werk de
prijzen van grondstoffen, (hulp) materialen, de lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere
kostenfactoren, stijgen, ook als deze stijging geschiedt tengevolge van eerder voorzienbare
omstandigheden, mag deze stijging door ons worden doorberekend.
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Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen exclusief BTW. Invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten. Prijzen zijn gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of
andere opslagplaats.

Overeenkomst
1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
opdrachtgever uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de
geldende nakoming van de overeenkomst.
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.
3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering
van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden
doorberekent conform verstrekte prijsopgaven.
4. Opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn
voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
Levering
1. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het
geen geleverd te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in
behandeling genomen.
3. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren.
4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen,
staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
Schaden
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en schade, die door, tijdens of gevolge van onze
werkzaamheden aan personen, zaken en werken van opdrachtgever en van derden toegebracht,
tenzij de schaden zijn te wijten aan opzet of grove schuld onzerzijds.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de in het licht van dit artikel bedoelde schaden en is verplicht
ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeden van schaden, tengevolge van dit
artikel en/of overige artikelen van deze voorwaarden niet voor onze rekening zijn.
3. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan is of veroorzaakt door het
(onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de
wederpartij het heeft aangeschaft.
4. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de opdrachtgever, zijn
wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de opdrachtgever en/of van derden tot
betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling
en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
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Garantie
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen
te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de
zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige
vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie
verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
3. De garantie vervalt, indien door de opdrachtgever en/of door haar ingeschakelde derden, op
ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden
werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
5. Voldoet de opdrachtgever niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen
partijengesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot
garantielevering, zolang die situatie voortduurt.
Reclames
1. Eventuele reclames over door ons verrichte werkzaamheden en gedane leveringen dienen binnen
twee weken na het verrichten van de werkzaamheden of de leveringen der goederen schriftelijk
aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de
werkzaamheden en/of levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks
binnen twee weken na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt onder
nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen zeven
dagen na factuurdatum.
4. Na het verstrijken van de termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverd, respectievelijk
de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
6. Wij zullen nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de indirecte schade van de
opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor arbeidsloon, aankoop of huur van vervangende objecten,
bedrijfsschade enz.
7. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op, terwijl
compensatie wordt uitgesloten.
Betalingen
1. De betaling van de aanneemsom dient te geschieden in termijnen al naar gelang van de voortgang
van de werkzaamheden en binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Schuldvergelijking is niet
toegestaan.
2. Van de dag af, dat de betaling van de factuur of gedeelte daarvan had moeten plaatsvinden, is de
opdrachtgever rente verschuldigd van 1,25% per maand, te berekenen over het hoogste bedrag
per maand. Een gedeelte van de maand wordt voor een hele maand gerekend.
3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn, door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat
ingebrekestelling vereist is.
4. Indien de opdrachtgever met betaling gebreke blijft, zullen wij zonder nadere aanmaningen of
sommatie gerechtigd zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever te
vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval,
waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen
minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- excl. Omzetbelasting, tenzij wij
aantonen dat de door ons gemaakte kosten hoger zijn.
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Indien wij het faillissement van met de betaling in gebreke zijnde partij aanvragen, is deze behalve
de verschuldigde hoofdsom, de daarop vervallen rente en de buitengerechtelijke kosten van
invordering, tevens de gemaakte kosten van faillissementaanvrage verschuldigd.

Eigendomsovergang
1. De geleverde goederen blijven na aflevering aan opdrachtgever, respectievelijk het door hem
opgegeven adres, ons eigendom, zolang zij niet volledig door de opdrachtgever zijn betaald, doch
komen na aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever.
Annulering
1. Indien de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren,
wordt 10% van de orderprijs (inclusief omzetbelasting), als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Overmacht
1. Vertraagde aflevering der goederen en/of vertraging bij het verrichten van de werkzaamheden
geeft de opdrachtgever geen recht tot annulering.
2. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen en/of
het verrichten van de werkzaamheden met de duur der overmacht te verlengen of de
overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren, zonder in een der gevallen gehouden
te zijn tot betaling van schadevergoeding.
3. Onder overmacht wordt mede verstaan: beslaglegging van iedere soort of om welke oorzaak ook,
storing in ons bedrijf of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, alsmede alle andere onvoorziene
gebeurtenissen, zoals weersomstandigheden, verhindering door overheidsmaatregelen, transport
belemmering, ziekte personeel, oproer en ook het niet nakomen van verplichtingen door derden
jegens ons.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden
buiten Nederland plaatsvindt, deze voorwaarden en het Nederlandse recht, van toepassing.
2. Bevoegd is de rechter van onze vestigingsplaats.
Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen
wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de
wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is,
heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke
rechter uit te spreken.
3. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede
mannen na billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een
benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De
kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als
scheidslieden zullen bepalen.
Voor zover daarvan in vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zeeland onder
nummer: 992215

