Algemene verkoop, levering, en betalingsvoorwaarden van Verandaland gevestigd te
Elst.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering
en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering
daarvan door Verandaland gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen
“opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing. Afwijkende voorwaarden
en/of condities zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1.Het aanbod van werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
onmogelijk maken.
2.Alle door Verandaland gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
3.Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die dag 30 dagen geldig tenzij
anders vermeld.
4.Het aanbod bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren
artikelen.
Artikel 3. Prijzen
Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende
factoren wijzigen waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere
heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies en/of andere factoren
die de prijs van de zaken mede bepalen is Verandaland gerechtigd de in het aanbod vermelde
prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Koper is gerechtigd de overeenkomst binnen 3 dagen nadat Verandaland koper van de
prijsverhoging in kennis heeft gesteld te ontbinden
Artikel 4. levering
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. De wederpartij dient Verandaland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Verandaland is slechts aansprakelijk voor de schade wegens niet tijdige levering indien de
koper Verandaland schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper aan Verandaland
een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij sprake is van een niet toerekenbare
tekortkoming in de zin van artikel 12, in welk geval Verandaland nimmer aansprakelijk is
voor de schade ten gevolge van de vertraging in de levering.
Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1.De opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid het overeengekomen werk te
verrichten.
2. Het risico voor het laten plaatsen van producten van Verandaland zonder een volgens
voorschriften benodigde vergunning ligt bij opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige beschikking over de eventueel voor het werk
benodigde goedkeuringen, vergunningen en gegevens.
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3. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer de hem ter beschikking staande
aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het overeengekomen werk noodzakelijke
energie. De benodigde energie, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden
en/of opleveringen, op zodanig tijdstip plaatsvinden dat opdrachtnemer er in de uitvoering van
overeengekomen werk geen vertraging noch hinder van ondervindt.
5. Schade en kosten voortvloeiende uit omstandigheden in het vorige artikellid genoemd
worden door opdrachtgever vergoed.
6.Overtollig zand ontstaan bij graafwerkzaamheden wordt niet door Verandaland afgevoerd.
Artikel 6 Meer - en minderwerk
Meerwerk ten gevolge van wijzigingen, aanvullingen of correcties van de overeengekomen
werkzaamheden en/of leveringen zullen door Verandaland worden verricht nadat omtrent dit
meerwerk overeenstemming is bereikt.
Artikel 7 reclamaties
1.Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet
binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten
constateren bij ons schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen
8 dagen na oplevering van het werk of na aflevering van een zaak.
2.Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn
ingediend.
3.Bij gegrondbevinding van een klacht zijn wij uitsluitend verplicht de goederen te vervangen
danwel te repareren. Daarnaast kan koper geen recht doen gelden op enige andere vergoeding.
4.Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond
van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd
en/of ons de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
5.Ieder recht op overige reclamaties vervalt zodra de zaken zijn verwerkt of daaraan
wijzigingen zijn aangebracht.
Artikel 8 Garantie
Door Verandaland geleverde zaken worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop
gegeven fabrieksgarantie. Garantie omvat de eerste twee jaar vervanging van materiaal incl.
voorrijdt - en loonkosten na deze twee jaar worden voorrijd en loonkosten in rekening
gebracht tenzij anders overeengekomen. Geen garantie wordt gegeven op gebreken die het
gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik en indien de koper zijn
verplichtingen ten opzichte van Verandaland niet nakomt.
Artikel 9 Materiaaleigenschappen
Zonweringdoek kan kleine onregelmatigheden bevatten die onmogelijk te vermijden zijn, ze
zijn inherent aan elk technisch weefsel, maar beïnvloeden niet de technische prestaties en
levensduur van het doek. Wafelvorming of rimpelvorming en knikstrepen kunnen naast de
naden of in het midden van het doek verschijnen. Verandaland kan hiervoor niet aansprakelijk
gesteld worden.
Dubbelwandige kunststofplaten hebben de natuurkundige eigenschap gas - en
dampdoorlatend te zijn, hierdoor kan condensvorming in de kanalen optreden, de
materiaaleigenschappen en functies van de platen worden hierdoor niet nadelig beïnvloed.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
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1.Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of
nog te leveren zaken. Verandaland blijft eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren
zaken zolang koper onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of
een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Verandaland blijft tevens eigenaar van de
geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de verrichte of nog te verrichten leveranties
uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang koper vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder
begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten
2.Indien koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken
jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.
Koper machtigt ons de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
Artikel 11 Betaling
1.Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de betaling zonder korting of
verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Verandaland is ten allen tijde
gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de koper te
vorderen, tenzij de koper niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval
Verandaland de koper kan verplichten ten hoogste de helft van het factuurbedrag bij
vooruitbetaling te voldoen, betaling van het restantbedrag dient te geschieden direct na
levering en/of montage van de materialen.
2.Wanneer de termijn van 14 dagen na factuurdatum is verstreken zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim is de koper
zonder verdere in gebreke stelling over het factuur bedrag de wettelijke rente verschuldigd,
vermeerdert met 1% op jaarbasis gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling,
waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
3.Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, wordt de vordering uit handen
gegeven aan Incassobureau Excellent te Zaandam en zijn alle incassokosten voor zijn
rekening. Onder deze kosten zijn mede inbegrepen alle kosten van sommatie en
ingebrekestelling, benevens de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met
de invordering is belast.
De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde
van advocaten, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de
daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn.
4.Bij vernietiging of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever kent
Verandaland het recht om een schadevergoeding te eisen van 75% van de overeengekomen
prijs van de te betalen opdracht.
Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming
Indien Verandaland door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst
na te komen, is Verandaland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie -en/of
levertijd. De koper kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of
interessen dien gelden. Als een niet toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog,
oorlogsgevaar, mobilisatie, oproep, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte
weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer,
beperking in/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende
omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Verandaland afhankelijk is, zoals de niet of
niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Verandaland zijn
ingeschakeld.
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Artikel 13 Aansprakelijkheid
Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in
aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs verzekerd
hadden behoren te zijn.
De door ons te vergoede schade zal worden gematigd wanneer de door koper te bepalen prijs
gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade.
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiend uit door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, zullen
worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke Rechter binnen het ressort Arnhem,
tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
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