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Sinds 1958 het adres voor Tuin- en Parkmachines
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN HELTHUIS TUIN- EN PARKMACHINES B.V TE HETEREN,
GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENSTRECHTBANK TE ARNHEM
Artikel 1 - Algemeen
1.1	De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Helthuis Tuin- en
Parkmachines B.V., verder te noemen “Helthuis” en koper.
1.2 	Eventuele algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Helthuis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
Alle offertes, zowel afzonderlijk als op de prijslijsten zijn vermeld, zijn vrijblijvend en eerst bindend, nadat
door Helthuis en schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven.
Artikel 3 - Levering
3.1	Leveringen geschieden af magazijn van Helthuis. Als datum van levering geldt de datering van de afleveringsbon.
3.2	Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij anders tussen partijen is
overeengekomen.
3.3	Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de
overschrijding het gevolg is van overmacht.
3.4	Van overmacht is sprake, indien Helthuis na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt
aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Helthuis, als bij derden van
wie Helthuis de benodigde zaken geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of
de risicosfeer van Helthuis ontstaan.
3.5	Helthuis behoudt zich het recht voor, indien het gekochte niet terstond in zijn geheel kan worden geleverd, dit in delen te leveren. Van deze deellevering kan Helthuis reeds aanstonds betaling verlangen.
Artikel 4 - Koopprijs
4.1	Alle prijzen zijn berekend voor levering af- magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2	Helthuis is gerechtigd om prijsverhogingen, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, aan
koper door te berekenen met dien verstande, dat indien deze prijsverhoging meer bedraagt dan 10%,
koper gerechtigd is de koopovereenkomst te ontbinden.
4.3	Indien de koper consument is, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien een niet-wettelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht
de hoogte van de prijsverhoging.
Artikel 5 - Betaling
5.1	Betaling geschiedt contant bij aflevering, dan wel op factuur binnen veertien dagen na factuurdatum.
In het laatste geval dient de betaling plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde
bank- of girorekening ten name van Helthuis, met vermelding van het factuurnummer.
5.2	Indien koper bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk het factuurnummer vermeld, heeft Helthuis het recht de door koper verrichte betaling toe te rekenen aan de door Helthuis gewenst geachte

schuld van koper aan Helthuis.
5.3	Koper zal in verzuim zijn na het verstrijken van de betalingstermijn. Indien de betalingstermijn van
door Helthuis verzonden factuur is verstreken, is Helthuis gerechtigd over elke maand of gedeelte
daarvan na factuurdatum 1,5% van het factuurbedrag voor administratiekosten, porti en rentekosten
in rekening te brengen. Is binnen twee maanden na factuurdatum nog geen betaling ontvangen, dan
wordt tot incasso overgegaan en komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, gefixeerd op
15% van de opeisbare som met een minimum van € 125,- voor rekening van koper.
5.4	Indien Helthuis genoodzaakt is een gerechtelijke procedure te voeren, is hij gerechtigd om de hieraan
verbonden gerechtelijke kosten inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand op koper te verhalen.
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Helthuis, totdat alle verplichtingen die koper jegens
Helthuis heeft met betrekking tot de krachtens overeenkomst geleverde zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieting in de nakoming, zijn nagekomen. Helthuis is gerechtigd bij niet-tijdige
betaling de goederen terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst.
Artikel 7 - Reclames
7.1	Koper dient bij aflevering van een zaak of kort daarna te controleren of de geleverde zaak beantwoordt
aan hetgeen was overeengekomen, zowel met betrekking tot de kwaliteit als de kwantiteit.
7.2	Indien koper over geconstateerde gebreken wenst te reclameren, dient dit schriftelijk bij Helthuis
gemeld te worden binnen een termijn van vijf dagen na levering. Koper dient de reclame te onderbouwen en de eventuele gebreken duidelijk kenbaar te maken.
7.3	Indien enige reclame tijdig en terecht is gedaan, zal Helthuis voor herstel of vervanging van de geleverde zaak zorgdragen.
Artikel 8 - Garantie
8.1	Helthuis verstrekt garantie op de door hem geleverde zaken, voor zover daarop een fabrieksgarantie
van toepassing is. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken van de zaak zelf.
8.2	Op voormelde garantie kan geen beroep worden gedaan, indien het product niet is behandeld conform de gebruiksvoorschriften.
8.3	De garantie vervalt in ieder geval wanneer het gebrek is veroorzaakt door:
a. Onoordeelkundig gebruik;
b. Verwaarlozing;
c. Reparaties en/of wijzigingen aan de zaken door anderen dan Helthuis of door hem ingeschakelde
derden;
d. Beschadiging door en van buiten komende oorzaak.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1	De aansprakelijkheid van Helthuis is beperkt door het zoveel mogelijk bijdragen in herstel of vervanging van de geleverde producten. Indien Helthuis onverhoopt zou worden verplicht tot het vergoeden
van enige schade zal het hiermee gemoeide bedrag nimmer de netto factuurwaarde van de geleverde
zaak overtreffen.
9.2	De aansprakelijkheid van Helthuis vervalt zodra van ondeskundige of foutieve behandeling van de
geleverde zaak door of namens de koper sprake is.
9.3	De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Helthuis of van diens ondergeschikten.
Artikel 10 - Toepasselijk recht
10.1 Alle met Helthuis aangedane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht.
10.2	Eventuele geschillen tussen Helthuis en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de
plaats van vestiging van Helthuis, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

