Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Alle door Vidar bv gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Overeenkomsten zijn alleen bindend, wanneer deze door Vidar bv schriftelijk
zijn bevestigd.
3. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en/of
materialen zijn, gedurende de periode dat ze zich onder Vidar bv bevinden,
niet door Vidar bv verzekerd.
4. Alle goederen worden verzonden voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
5. De opdrachtgever vrijwaart Vidar bv voor eventuele
aansprakelijkheidsstellingen door derden.
6. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk
door Vidar bv / Millenerpoort zijn ontvangen binnen 5 werkdagen na levering.
7. Retournering van goederen kan slechts geschieden na voorafgaande
schriftelijke toestemming.
8. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is zonder nadere
aankondiging een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand over het
openstaande bedrag.
9. Bij gebreke van betaling binnen de onder punt 8 genoemde termijn komen
alle op de vordering van het verschuldigde bedrag betrekking hebbende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.
10. Leveringen vinden steeds plaats onder voorbehoud van het
eigendomsrecht van Vidar bv .
11. Eventueel blijkende gebreken aan het geleverde, verplichten Vidar bv
uitsluitend tot gratis vervanging of reparatie van het ondeugdelijk gebleken
product/materiaal/dienst een en ander ter keuze van Vidar bv
12. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
13. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend
worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van
Vidar bv thans zijnde Sittard-Geleen, onverminderd het recht van Vidar bv om
zich te wenden tot elk andere bevoegde rechter.
14. Nietigheid van een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene
voorwaarden tast niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of
algemene voorwaarden aan.
15. Door partijen zal ter vervanging een nieuwe bepaling worden vastgesteld
die rechtens zoveel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.
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