
    

               !       Hermesweg  38 – 3771 ND Barneveld  
 

                               Algemeen 
Art. 1: De hieronder vermelde verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, alsmede 
op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. 
Art. 2: In deze voorwaarden wordt onder verkoper (opdrachtnemer) verstaan: VAN VLIET INTERIEURMAKERS B.V. en onder 
koper (opdrachtgever) hij of zij die een aanbieding heeft geregen en op basis daarvan een opdracht verstrekt waardoor een 
overeenkomst tot stand kan komen of waarmede op enigerlei andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen. 
Art. 3: De overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat de opdracht, welke is gebaseerd op de acceptatie van de aanbieding door 
koper, door de verkoper schriftelijk is bevestigd.Telefonische opdrachten worden uitsluitend voor risico van de opdrachtgever 
aangenomen. 
Van iedere opdrachtbevestiging worden een tweetal exemplaren naar de koper gezonden die een exemplaar ondertekend terug dient 
te zenden, waarop hij of zij verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan. 
Eventuele andere voorwaarden of afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slecht dan van toepassing zijn indien zij door verkoper 
uitdrukkelijk zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Indien aldus bijzondere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen 
blijven voor het overige deze voorwaarden van kracht. Eventuele bijzondere voorwaarden gelden slechts voor die opdracht waarvoor 
zij zijn aangegaan. 
Art. 4: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedurende maximaal twee maanden na offertedatum gestand gedaan. Nadien 
heeft verkoper het recht de prijzen als genoemd in de aanbiedingen te verhogen indien stijging van materiaalprijzen en/of lonen 
daartoe aanleiding geven. 

                                  Tekeningen, monsters etc. 
Art. 5: De modellen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, en maten welke bij de offerte zijn getoond, gevoegd, of medegedeeld, 
geven een algemene indruk van het aangebodene. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt 
van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in 
de technische- en esthetische uitvoering van het aangebodene, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper 
niet het recht om betaling, of ontvangst van de geleverde goederen c.q. diensten te weigeren. 
Art. 6: Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven ten alle tijde zijn eigendom en moeten hem op 
daartoe gedaan verzoek onverwijld worden terug gegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waard is 
verschuldigd. 
Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mogen door hem verstrekte tekeningen en/of afbeeldingen niet worden gebruikt 
of aan derden ter hand worden gesteld op welke wijze dan ook. Alles in de ruimste zin des woords. 

                                  Levering en vervoer: 
Art. 7: De opgave van de levertijd geschied bij benadering. De verkoper verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te 
houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige 
overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren. Wordt in de 
opdrachtbevestiging of aanbieding een datum gesteld als levertijd, dan kan deze alleen worden aangehouden, indien de door de 
koper voor akkoord ondertekende kopie opdrachtbevestiging binnen 7 dagen na datum opdrachtbevestiging in het bezit is van 
verkoper. Wordt in de opdrachtbevestiging een leveringstermijn gesteld, uitgedrukt in een aantal dagen of weken, dan gaat deze 
termijn in op het moment dat de door de koper voor akkoord ondertekende kopie-opdrachtbevestiging in het bezit komt van de 
verkoper.   
Art.8: De wijze waarop- en voor wiens rekening het vervoer zal geschieden wordt bepaald in de opdrachtbevestiging van de 
verkoper. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende 
expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der goederen gelijkvloers vóór het werk, op het afgesproken adres, tenzij 
duidelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
Art.9: Wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn 
de daaruit voortvloeiende vrachtkosten, - onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening. 
art. 10: Indien er gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd aflevering uit te stellen 
totdat zekerheid omtrent betaling door hem is verschaft. De koper is aansprakelijk voor de dan eventueel door de verkoper te lijden 
schade. 
                               

Eigendomsovergang en risico 
Art. 11: behoudens het gesteld in art. 12 en 13 gaat de eigendom van en het risico voor de goederen over op de koper bij 
aflevering. 
Art. 12: zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom en eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daartoe 
voldoende zekerheid heeft gegeven, behoudt verkoper zich uitdrukkelijk de eigendom van de goederen, voor, ook al zouden ze reeds 
verwerkt zijn. In dat geval gaat de eigendom eerst op de koper over zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft 
voldaan. 
Art. 13: Het is de koper uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van de verkoper nog niet volledig betaalde 
goederen op één of andere wijze aan derden in onderpand te geven of deze bij wijze van eigendomsoverdracht tot zekerheid aan 
derden over te dragen of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen aan derden, alles in de ruimste zin des woords. Bij overtreding 
hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van de verkoper. 

Reclame en garantie 
Art. 14: Bij rembourszendingen wordt vrij zicht gegeven. Bij weigering ener rembourszending, van welke weigering een door de 
vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, is de verkoper niet verplicht de goederen opnieuw aan te 
bieden, alvorens de koper heeft betaald. 
Art. 15: Eventuele reclames dienen binnen 10 dagen na levering der goederen schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden 
gebracht, bij gebreke waarvan verkoper niet tot andere- of vervangende leveringen zal zijn gehouden en geen aanspraak door koper 
op vergoeding van welke aard dan ook kan worden gemaakt. 



Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames die betrekking hebben op een bepaalde 
levering geen invloed uitoefenen op voorafgaande- of volgende leveranties. Bij niet-tijdige reclames geldt de levering als 
geaccepteerd. 
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Art. 16: De verkoper verleent voor de door hem geleverde duurzame goederen, te rekenen vanaf de dag van facturering aan de 
koper garantie, welke strekt tot het instaan voor deugdelijk materiaal en goede bewerking. De garantie is beperkt tot het vervangen, 
herstellen, of vergoeden van door de verkoper geleverde goederen dan wel onderdelen daarvan en is slechts van toepassing bij 
normaal gebruik en normale montage e.d.,, zodat de garantie vervalt indien er sprake is van ondeskundige of foutieve montage door 
koper of derden of sprake is van abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud, alles ter  beoordeling van de verkoper. Indien de 
koper een garantieklacht indient zal deze door verkoper grondig worden onderzocht en verkoper hem alle benodigde gegevens te 
verschaffen, bij gebreke waarvan de garantie ook vervalt. 
Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor andere schade in welke vorm of uit welke hoofde dan ook, noch door koper, 
noch door derden. 
Garantie wordt verleend op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure: 
         -Binnen 1 jaar na factuurdatum: 
          de kosten van reparatie, resp. vervanging met inbegrip van de vracht komen volledig voor rekening van de verkoper. 
         -Binnen 2 jaar na factuurdatum: 
          de kosten van reparatie, resp. vervanging met inbegrip van de vracht komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de 
verkoper. 
         -Binnen 3 jaar na factuurdatum: 
          de kosten van reparatie, resp. vervanging met inbegrip van de vracht komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de 
verkoper. 
Deze garantie-bepalingen gelden alleen voor door verkoper gefabriceerde goederen c.q. diensten. 
Voor handelsgoederen gelden de garantie-bepalingen van de fabrikant. 

                                  Betalingen 
art. 17: De koper is verplicht de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Hij is 
niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem of haar gestelde tegenvordering. 
Art. 18: Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met 
een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper 
aansprakelijk voor de door de verkoper te lijden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van 
de ingebrekestelling. 
Art. 19: De verkoper behoudt zich het recht voor in geval van te late betaling een rente in rekening te brengen aan koper van 1% 
van het factuurbedrag per maand of gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden. Hieraan uitvoering 
gevende kan de verkoper ineens op de factuur een krediet-beperkingstoeslag in rekening brengen voor de eerste 2 maanden na de 
vervaldag ten bedrage van 2% van het factuurbedrag excl. BTW, welke toeslag uiteraard niet door de koper behoeft te worden 
voldaan bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Art. 20: De koper is door het enkel sluiten der overeenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, die de verkoper maakt ter incassering van zijn vorderingen, naast de in het vorige artikel bedoelde 
rentevergoeding. Indien niet op de vervaldag is voldaan zijn onder deze kosten mede inbegrepen porti van brieven ter aanmaning, 
de kosten in rekening gebracht door hen die door de verkoper met de invordering worden belast enz.  
Art. 21: De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichtingen, 
doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan éénmaal schriftelijk aanmanen. 

                                  Ontbinding: 
Art. 22: In geval van schorsing van betaling, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement, of liquidatie van de zaken 
des kopers, of indien koper door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of delen daarvan heeft verloren, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat als dan nog niet 
is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist, is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen 
terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies dat door één en ander voor hem mocht ontstaan. In 
deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en dadelijk opeisbaar en koper is dan 
aansprakelijk voor de door verkopen geleden schade. 

                                  Geschillen: 

Art. 23: geschillen worden door ons voorgelegd aan de rechtelijke macht.
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