ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPS Automotive
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten door EPS Automotive gedaan of aangedaan.
1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als verkoper, zijnde
degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder word
genoemd koper.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder product zaken, alsmede onderhoud en
reparaties.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper bij de eventuele aanvraag verstrekte
gegevens van de juistheid waarvan verkoper mag uitgaan.
2.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf van verkoper exclusief BTW
tenzij nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De inhoud van folders, drukwerken
etc. binden verkoper niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt
verwezen.
Artikel 3: Adviezen en materialen
3.1 Door verkoper verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en
vrijblijvend.
3.2 Verkoper aanvaard nimmer enige verantwoordelijkheid voor materialen die door
koper zelf ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 4: Overeenkomsten
4.1
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door verkoper, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de
overeenkomst.
4.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verkoper binden deze
laatste niet voor zover die niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5: Aflevering, levertijd en leverplaats
5.1 Levering geschiedt af bedrijf van verkoper, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van
twee maal het factuurbedrag. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de
schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 7: Garantie
7.1 Verkoper staat in voor de deugdelijke uitvoering van het geleverde product op het
moment van levering.
7.2 De garantie geldt slechts voor een periode van drie maanden te rekenen vanaf het
tijdstip waarop het product aan koper ter beschikking is gesteld en mits koper
onmiddellijk na het constateren van het gebrek reclameert en verkoper in de
gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Partijen kunnen schriftelijk anders
overeenkomen.
7.3 De garantie geldt voorts slecht indien koper aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan. Deze garantie houdt in dat de verkoper het door hem geleverde product
kosteloos herstelt dan wel opnieuw levert, indien herstellen niet mogelijk is. De
koper heeft slechts recht op nieuwe levering indien herstel van het geleverde
product niet mogelijk is. Voor garantie komen niet in aanmerking die producten
waarvan de gebreken het gevolg zijn van:
- de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel
ander dan het voorziene normale gebruik.
- materialen of zaken, die door koper aan verkoper ter bewerking zijn verstrekt.
- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk
instructie van koper toegepast, alsmede van door of namens koper aangeleverde
materialen en zaken.
- montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.
- verkeerde of niet goed werkende van invloed zijnde andere producten en/of
systemen.
- normale slijtage, overbelasting, oververhitting en bevriezing.
- door verkoper aan derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen
garantie aan verkoper heeft verstrekt.
- de toepassing van enig overheidsvoorschriften inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen.
Artikel 8: Transport
8.1 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van koper. Ook
indien franco levering is overeengekomen, is koper aansprakelijk voor alle schade
die verband houdt met het vervoer. Koper dient zich tegen dit risico behoorlijk te
verzekeren.
8.2 Mocht een beroep op het gestelde onder 8.1 niet opgaan dan is verkoper nooit tot
verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het
verloren gaan of de beschadiging tijdens transport van de vervoerder en/of
verzekeraar kan krijgen en zal op verzoek van koper zijn vordering op vervoerder
dan wel verzekeringsmaatschappij aan koper cederen.
Artikel 9: Betaling
9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te
geschieden 30 dagen na factuurdatum
9.2 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of
reeds geleverde zaken verhinderen brengen geen verandering in de geldelijke
verplichtingen van de koper.
9.3 Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met levering of de nakoming
van de opdracht voort te gaan, een naar redelijke maatstaven voldoende zekerheid
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen, dan wel
betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht.
9.4 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten
kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening.
9.5 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verkoper is
ontvangen, is koper van rechtswegen in gebreke en is koper verkoper een rente

verschuldigd van 1 % per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met
ingang van de volle dag, waarbij rente over een gedeelte van de maand berekend
wordt als een volle maand, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig
zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente
en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te
vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen
vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke
kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd
zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in
aanmerking.
Artikel 10: Ruildelen
10.1 Bij levering door verkoper van een ruildeel, zonder dat de koper het identieke oude en
voor standaard revisie bruikbare ruildeel heeft ingeleverd, is verkoper gerechtigd aan
koper de nieuwprijs van het betreffende onderdeel in rekening te brengen.
10.2 Voor het op kosten van koper geretourneerde identieke oude en voor standaard revisie
bruikbare ruideel, als bedoeld in eerste lid, wordt spoedig na ontvangst door verkoper
aan koper een creditfactuur gezonden voor het verschil in nieuwprijs en ruilprijs.
10.3 Verkoper is geen vergoeding verschuldigd voor een door koper geretourneerd c.q.
ingeleverd, niet identiek en/of niet voor standaard revisie bruikbaar oud ruildeel.
10.4 Koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van het
geretourneerde oude ruildeel, tot het gecrediteerde, in mindering te brengen op het
door hem aan verkoper verschuldigde.
10.5 Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die
factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na
factuurdatum aan koper voldaan.
Artikel 11: Reclames of klachten
11.1 De koper dient het gekochte product bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk
te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste producten zijn geleverd.
- of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de
hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
indien deze ontbreken, aan e eisen die gesteld mogen worden voor een normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient koper deze binnen
acht dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen drie maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan verkoper.
11.4 Klachten van koper over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de
factuur schriftelijk bij verkoper zijn ingediend.
11.5 Ook indien de koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname
van gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
Artikel 12: Eigendom en risico
12.1 De door verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle
navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is
nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) voor
verkoper verrichte of te verrichten diensten.
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een)
koopovereenkomst(en)
12.2 Het koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
12.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er geen gegronde vrees bestaat dat
hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die die zaken voor de koper houden
weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te
verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan verkoper
verschuldigde bedrag.
12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 13: Insolventie
Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance
van betaling heeft aangevraagd.Indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op
enig goed van koper. Indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging.
Indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat
geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft koper het recht iedere
overeenkomst met koper zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands
Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen
van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
14.2 Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de
bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen
die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens
uitzonderingen krachtens dwingend recht.
Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden
15.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen
tijdstip van inwerktreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in
werking zodra hem de wijziging is mede gedeeld.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

