Algemene voorwaarden van de Microvezelshop te Lisse
Artikel 1 Algemeen. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Microvezelshop: Advisionair, gevestigd en kantoorhoudend aan Meer en Duin 62 te 2163 HC Lisse.
De Microvezelshop is een handelsnaam die valt onder het adviesbureau Advisionair.
Opdrachtgever: degene die met de Microvezelshop een overeenkomst wenst te sluiten en/of sluit.
Voorwaarden: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Microvezelshop, gevestigd en
kantoorhoudend te Lisse. Al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc. zijn volledig gebaseerd
op onderstaande voorwaarden, voor zover enige afwijking daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is
bevestigd. Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing indien deze door de Microvezelshop
overeengekomen zijn. Indien onze voorwaarden bepalingen bevatten welke strijdig zijn met
voorwaarden van opdrachtgevers, dan prevaleren onze voorwaarden.
Artikel 2 Offertes. Al onze offertes, prijsopgaven, details, zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen
in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto's en dergelijke, zijn vrijblijvend. Offertes zijn voor ons pas
bindend, wanneer de Microvezelshop een ondertekende orderbevestiging en de in artikel 4 lid 2
genoemde betaling heeft ontvangen.
Artikel 3 Prijzen. Alle prijzen geldend voor particulieren (lees: consumenten) zijn berekend in
Nederlandse valuta en inclusief omzetbelasting en gelden af magazijn. Alle prijzen geldend voor
andere klanten zijn berekend in Nederlandse valuta en exclusief omzetbelasting en gelden af
magazijn. Indien na totstandkoming kostenverhogende omstandigheden intreden hebben wij
aanspraak op bijbetaling hiervan. Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan
omstandigheden, die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen
rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die ons niet
kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
Artikel 4 Betaling. De betalingen dienen in contant geld te worden voldaan, hetzij door overmaking
op een rekening van de Microvezelshop. Indien een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet
nakomt, en invordering moet plaatsvinden, zullen alle kosten welke op deze vordering vallen,
waaronder begrepen 15% buitengerechtelijke kosten -met een minimum van EUR 75,- van het
verschuldigde, ten laste van de opdrachtgever komen.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde goederen blijven ons volledige eigendom
totdat de koopprijs, inclusief eventuele kosten, integraal zijn voldaan.
Artikel 6 Aansprakelijkheid. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen
inzake aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van ons mochten maken door het
gebruik van door de Microvezelshop geleverde zaken. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, bij het
verstrekken van opdracht, dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, in welke
vorm dan ook, voortvloeiende uit de levering van materialen. Door de Microvezelshop wordt voorts
nimmer enige aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de Microvezelshop
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
Artikel 7 Levering. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in
acht worden genomen. De levertijd gaat in op de dag waarop ons de opdracht bevestigd is en de in
artikel 4 lid 2 genoemde betaling is voldaan. Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot korting op
de betaling en/of annulering van de overeenkomst leiden.
Artikel 8 Annulering. Annulering van een opdracht is niet meer mogelijk indien opdrachten inzake
bestellingen e.d. zijn verricht. Bij annulering vóór het in lid 1 genoemde tijdstip zal 25% van het reeds
betaalde worden gerestitueerd. Het restantbedrag wordt beschouwd als een in redelijkheid en
billijkheid berekende vergoeding van de tot dan door ons verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Garantie. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen en werken de garantie zoals
deze door onze leveranciers worden verleend. De garantietermijnen vangen aan op het moment van
levering van de zaken. Garantieschade dient ons binnen 10 dagen na het bekend worden ervan
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de
keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade , vervangen van
het beschadigde (onder-)deel, vervangen van het complete product, dan wel het toekennen van een
schadevergoeding voor ontstane minderwaarde. Bij het herstellen van schade, welke achteraf niet tot
arantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Beroep op garantie is niet mogelijk zolang de facturen niet integraal zijn voldaan. De
garantie vervalt bij onjuiste montage, ondoelmatig gebruik, het niet houden aan de wasvoorschriften,
onjuiste bediening, gebrek aan onderhoud, natuurlijke slijtage en bij doorverkoop van de goederen
aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.
Artikel 10 Geschillen. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
begrepen, welke tussen partijen mochten ontstaan, waartoe de Arrondissementsrechtbank absoluut
competent is, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank.
Artikel 11 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lisse.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst
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