Algemene voorwaarden Pro- V Engineering
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
leveringen door Pro-V Engineering aan derde gedaan, alsmede
op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en
van aanneming van het werk, door Pro-V Engineering met derde
aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.Indien Pro-V Engineering schriftelijk akkoord gaat met de
toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven – ook als is
dit niet uitdrukkelijk gesteld –deze voorwaarden voor het overige
van kracht.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING
1.Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op
de bij de offerte-aanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is
slechts bindend indien Pro-v Engineering dit schriftelijk bevestigt
met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding
voor aanvaarding openstaat.
2.Gegevens door Pro-V Engineering verstrekt in de vorm van
drukwerk, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder
voorafgaande bericht van Pro-V Engineering en gelden niet als
offerte.
3.Alle met Pro-V Engineering gesloten overeenkomsten worden
eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als
boven bedoeld, alsmede aanvullingen daarop, binden Pro-V
Engineering eerst nadat, en voorzover zij door Pro-V Engineering
zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN
1.Hoewel Pro-V Engineering een verzoek om in te stemmen met
het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen
van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen
steeds welwillend zal overwegen, is Pro-V Engineering tot een
dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
2.Een instemming zoals bedoeld in 3.1 kan slechts uitdrukkelijk
en schriftelijk worden gegeven.
3.Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen
opdracht en levering leidt tot meer werk en extra levering door
Pro-V Engineering, zullen die door Pro-V Engineering steeds
volgens de dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in
rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling
van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leiden
tot minder werk kan dat tot een vermindering van de
overeengekomen prijs leiden, echter Pro-V Engineering behoudt
zich het recht voor om de opdrachtgever de door Pro-V
Engineering, bij verwerking van de oorspronkelijke opdracht,
reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
1.Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom
van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever
overgaan bij aflevering.
2.Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de
koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of
daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Pro-V Engineering
zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de
eigendom op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever
aan al zijn verplichtingen jegens Pro-V Engineering heeft
voldaan.
3.Indien er gerede twijfel bij Pro-V Engineering bestaat omtrent
de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Pro-V
Engineering bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen,
totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft
verschaft.

ARTIKEL 5 OVERMACHT
1.De opgaven van leveringtermijnen in de aanbieding,
bevestiging en/of contracten worden naar beste weten gedaan en
zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen.
2.Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook,
zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding,
ontbinding der overeenkomst of niet nakomen van enige
verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst
of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende
overeenkomt mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding
van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Pro-V
Engineering, zal deze in nader overleg treden met de
opdrachtgever.

ARTIKEL 6 GARANTIE
1.Er wordt door Pro-V Engineering geen garantie verstrekt op
geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
garantie verstrekt is.
2.De in punt 6.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt
indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het
geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor

andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of
andere dan door Pro-V Engineering op naar haar oordeel
onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Pro-V
Engineering is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen
van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden
gedekt aan de opdrachtgever in rekening te brengen
overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
1.Pro-V Enineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van
de opdrachtgever of van personen, voor wie hij verantwoordelijk
is.
2.Pro-V Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, welke het gevolg is van onjuist of onvolledige informatie
van de opdrachtgever.
3.Pro-V Engineering beperkt zijn aansprakelijkheid uit hoofde van
de door opdrachtgever verstrekte opdracht in alle gevallen tot
een bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag.

ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING
1.Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van
orderacceptatie.
2.De opdrachtgever is verplicht de koopprijs van goederen
binnen acht dagen te voldoen. Of volgens de door Pro-V
Engineering schriftelijke bevestigde andere termijn. Hij is niet
bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3.BOETE-BEDING.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalings-verplichting
voldoet, is hij gehouden tot betalen van vertragingsrente van
1.5% per maand over de niet tijdige betaalde bedragen.

ARTIKEL 9 ONTBINDING
1.Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan
een ingebrekestelling binnen twee weken na datum van de
ingebrekestelling, is Pro-V Engineering bevoegd de
kopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden
te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk
voor de totale door Pro-V Enigineering geleden schade.
2.Indien Pro-V Engineering bij wanprestatie van opdrachtgever
tot buitenrechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten
daarvan voor rekening van opdrachtgever.
3.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de
koopovereenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip,
waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door
beslaglegging, onder curatelestelling of anderzins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent. In dat geval is de opdrachtgever
aansprakelijk voor de door Pro-V Engineering geleden schade.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN
1.Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit nadere
overeenkomst ter uitvoering hiervan worden met uitsluiting van
iedere ander rechter gebracht voor de Arrondissementrechtbank
te ´s Hertogenbosch.
2.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 11 VINDTPLAATS EN WIJZIGINGEN
VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.

