ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN
ROCHÈL D.P.A. NEDERLAND B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven
1
ALGEMEEN - GELDINGSBEREIK
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle
met Rochèl D.P.A. Nederland B.V (hierna te noemen Rochèl). gesloten overeenkomsten, waarbij Rochèl als (potentieel) verkoper
en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschiedden uitsluitend volgens
deze voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige overeenkomsten.
2
OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Rochèl, danwel doordat door c.q. namens Rochèl
uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven. Aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeengekomen prestaties gelden eerst na
schriftelijke aanvaarding door Rochèl, danwel nadat Rochèl daaraan uitvoering heeft gegeven. Indien de goede uitvoering van de
overeenkomst dat naar haar mening meebrengt, is Rochèl gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3
LEVERING EN BETALING
Alle leveringen vinden plaats vanaf het magazijn / kantoor van Rochèl. Het risico gaat op het moment van levering over op de
wederpartij. Zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat die voor vervoer bij Rochèl klaarstaan. Diensten worden
geacht te zijn geleverd zodra Rochèl de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na
factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door Rochèl aan te wijzen bankrekeningnummer. De wederpartij is niet gerechtigd tot
enige opschorting, korting of verrekening, tenzij die door Rochèl schriftelijk is toegestaan.
4
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Rochèl blijft eigenaar van alle geleverde zaken tot het moment dat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van
alle verrichte en nog te verrichten leveringen jegens Rochèl heeft voldaan, inclusief de verplichtingen wegens tekortkomingen in de
nakoming van verbintenissen. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet bevoegd rechten op
de geleverde zaken te vestigen, noch deze onder enige titel aan derden in gebruik te geven. Indien de geleverde zaken worden
verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt Rochèl voor een bedrag van gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de
zaak / zaken waarin die zijn geïncorporeerd. Rochèl verkrijgt op het moment van doorlevering bezitloos pandrecht op de
vordering(en) van de wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en
te ontvangen.
5
INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Alle industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten inzake de door Rochèl geleverde tekeningen, modellen, merken,
productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Rochèl voorbehouden. De wederpartij
verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële en/of intellectuele
eigendomsrechten van Rochèl. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van
een andere merknaam of verpakking te voorzien.
6
GARANTIE
Rochèl verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele
fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt. Verstrekte garantie vervalt wanneer de
wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig
gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, danwel wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Rochèl voldoet.
7
RECLAMATIES EN AANSPRAKELIJKHEID
De wederpartij is gehouden om direct bij levering alle zaken en diensten te controleren op zichtbare tekorten, beschadigingen en
gebreken en die direct schriftelijk aan Rochèl te rapporteren. De reden van reclameren moet volledig worden weergegeven. Geringe
en/of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van de levering (zoals onder andere: aantal, maatvoering, sortering, kleur,
gewicht, uitvoering of ontwerp) zijn nimmer aanleiding tot enige reclamatie. Bij onterechte of niet-tijdige reclamering is Rochèl
gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en
risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Rochèl onder door haar te stellen condities.
Alle zaken en diensten zullen door Rochèl naar beste vermogen worden geleverd, doch Rochèl aanvaardt uitsluitend
aansprakelijkheid voor directe schade welke het rechtstreeks gevolg is van haar grove schuld of opzet.
8
TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Rochèl gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Rochèl gesloten
overeenkomsten kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats(en) van Rochèl.
Rochèl blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de Wet of internationale verdragen bevoegd is daarvan
kennis te nemen. Indien er voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal
daarvoor de wettelijke regelingen in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen.

