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Artikel 1 Definities
- Leverancier: de besloten vennootschap Tre Sales B.V. - Klant: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die één of meer
verbintenissen met Leverancier onderhoudt op welke de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede zij aan
wie Leverancier een offerte doet toekomen, op welke de onderhavige algemene voorwaarden evenzeer van toepassing zijn. Partijen: Klant en Leverancier. - Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. - Overeenkomst: de tussen
Klant en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst waarvan deel uitmaken en waarop van toepassing zijn de Algemene
Voorwaarden. - Product: alle zaak en/of zaken die Leverancier aan Klant levert op grond van de Overeenkomst en/of in een offerte
of aanbieding aanbiedt. - Diensten: al hetgeen Leverancier op grond van de Overeenkomst aan de Klant levert, niet zijnde een
Product, en/of in een offerte of aanbieding aan de Klant aanbiedt. - Prijs: de tegenprestatie in geld die de Klant op grond van de
Overeenkomst aan Leverancier dient te voldoen. - Website: de website ‘www.luchtkussenverkoop.nl’.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen – waaronder maar niet beperkt daartoe de Overeenkomst
– zoals die bestaan en/of tot stand komen tussen Klant en Leverancier. 2. De Leverancier aanvaardt generlei wijze de eventuele
toepasselijkheid van door de Klant in het voorkomende geval gehanteerde algemene voorwaarden en wijst de inhoud daarvan
uitdrukkelijk van de hand. 3. Bepalingen uitdrukkelijk genoemd in de Overeenkomst, gaan voor bepalingen in de Algemene
Voorwaarden indien en voor zover enigerlei mate sprake is van tegenstrijdigheid tussen die bepalingen. 4. De Klant die eenmaal
met de Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) stemt bij
(een) volgende Overeenkomst(en) in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 5. Bepalingen in de Algemene
Voorwaarden die naar aard en/of strekking werking beogen ook na beëindiging van de Overeenkomst, blijven de
rechtsverhoudingen tussen Partijen voortvloeiende uit en/of in welke mate dan ook samenhangende met de Overeenkomst
beheersen.
Artikel 3 Offerte
1. Een door Leverancier aan Klant verzonden offerte is vrijblijvend en generlei wijze bindend voor Leverancier, tenzij uit de inhoud
van die offerte ondubbelzinnig en uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
2. Een offerte van Leverancier is gedurende drie werkdagen na uitbrengen ervan geldig, te rekenen vanaf en met inbegrip van de
datum op de offerte. 3. Ten aanzien van alle in het kader van een offerte aan Klant gezonden informatie en/of zaken blijven de
rechten en/of het eigendom bij Leverancier. Het is de klant niet toegestaan één of meer onderdelen van deze informatie en/of
zaken in welke zin dan ook aan te wenden, anders dan krachtens de offerte en/of Overeenkomst is toegestaan.
Artikel 4 Overeenkomst/totstandkoming
1. Een Overeenkomst tussen Partijen komt niet eerder tot stand dan in het geval waarin en op het moment waarop de Klant een
offerte of anderszins een aanbieding van de Leverancier schriftelijk en door middel van ondertekening heeft aanvaard dan wel op
andere wijze heeft bevestigd. 2. In afwijking van het bepaalde in art. 4.1 van de Algemene Voorwaarden komt eveneens tussen
Partijen een Overeenkomst tot stand op het moment waarop de Leverancier op ondubbelzinnige wijze van de Klant heeft
vernomen, dat de Klant een offerte of aanbieding van Leverancier aanvaardt. 3. De inhoud van de Overeenkomst wordt
uitsluitend beheerst door de uitdrukkelijke en schriftelijk of per mail overeengekomen voorwaarden waaronder de betreffende
Overeenkomst is aangegaan, waaronder de Algemene Voorwaarden. 4. Aanvullingen, aanpassingen, toezeggingen, wensen of
anderszins voorwaarden waarvan de Klant zich op het standpunt stelt dat ze onderdeel zijn van de Overeenkomst, zijn dat
uitdrukkelijk niet, tenzij die uitdrukkelijk blijken uit de inhoud van de Overeenkomst als bedoeld in art. 4.3 van de Algemene
Voorwaarden. 5. De Klant kan ter zake de uitvoering van de Overeenkomst geen rechten ontlenen aan uitlatingen gedaan door
medewerkers van Leverancier dan wel door welke derden dan ook, wanneer die medewerkers/derden niet rechtsgeldig bevoegd
zijn voor of namens Leverancier op te treden. 6. Leverancier is in alle gevallen gerechtigd één of meer onderdelen van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, in welk geval Leverancier als contractspartij van de Klant
verantwoordelijk blijft voor de nakoming van de verbintenissen uit Overeenkomst jegens de Klant. 7. Indien en voor zover de
Leverancier wijzigingen in haar Product aanbrengt ter verbetering dan wel omdat zulks op grond van wet- en/of regelgeving
verplicht, is de Leverancier immer gerechtigd daartoe over te gaan. De Klant kan aan deze wijziging generlei wijze rechten
ontlenen jegens de Leverancier. 8. De Leverancier behoudt zich het recht voor het Product in delen te leveren, indien zulks
redelijkerwijs mogelijk is. Indien Leverancier daartoe overgaat, leidt zulks nimmer tot enige aansprakelijkheid van Leverancier,
noch leidt zulks tot (toerekenbaar) tekortschieten dientengevolge, aan de zijde van Leverancier.

1 of 1

