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Artikel 1: Algeme
een
1.1 Dez
ze algemene voorwaarrden zijn van toepassin
ng op alle aa
anbiedingen
n
van Dre
enth Automa
atic Eletronics (verderr te noemen
n D-A-E.eu)) en op alle
(met afn
nemers van
n producten van D-A-E
E.eu) geslote
en overeenkomsten.
1.2 Ten
nzij uitdrukkelijk anderss overeenge
ekomen is de
d toepasse
elijkheid van
n
andere algemene voorwaarde
v
en uitgeslote
en.
Artikel 2: Prijzen
2.1 Ten
nzij anders vvermeld ges
schieden al de opgave
e van Drenth
h Automaticc Electronic
cs onder
voorbeh
houd van prrijswijziging.
2.2 In geval
g
van verhoging va
an een of meer
m
kostprijjsfactoren zijn
z wij gerechtigd om de
d
orderprrijs dienoverreenkomstig
g te verhoge
en, een en ander met inachtnemin
ng van de eventueel
e
ter zake
e bestaande
e wettelijke voorschrifte
en, met dien verstande
e dat redelijkerwijs voo
orzienbare
prijsverrhogingen bij
b de orderb
bevestiginge
en moeten worden
w
vermeld. Indien de prijsve
erhoging
plaatsvindt binnen drie maand
den na het sluiten
s
van de overeen
nkomst is de
e wederparttij bevoegd
de overreenkomst tte ontbinden
n, tenzij wij tot de prijsvverhoging verplicht
v
zijn
n op grond van
v
wettelijkke bepalingen.
Artikel 3: Betaling
g
3.1 Ten
nzij schrifteliijk anders overeengeko
o
omen dientt betaling middels storting of overm
making op
een doo
or D-A-E.eu
u aangewezzen bank- of girorekeniing, binnen de termijn a
als op de fa
actuur
gesteld. De op onzze bank- of girorekenin
ngafschrift a
aangegeven
n valutadatu
um is bepale
end en
wordt derhalve als betalingsda
ag aangemerkt.
Artikel 4: Rente en
e kosten
4.1 Indien de betallingstermijn wordt overrschreden iss de wederp
partij van re
echtswege in verzuim
en is D--A-E.eu ge
erechtigd va
anaf de factu
uurdatum een rente va
an 1,5% perr maand aan
n de
wederp
partij in reke
ening te bren
ngen, waarbij een gede
eelte van ee
en maand vvoor een ge
ehele
maand wordt gerekend.
4.2 Bij niet,
n
of niet--tijdige, beta
aling of niett-nakoming van een va
an de anderre verplichtin
ngen van
de wederpartij is w
wederpartij, buiten de koopprijs
k
en de rente, alle
a incassokosten, zow
wel de
gerechttelijke als de
e buitengerrechtelijke, die
d door nie
et betaling of
o niet-nakoming zijn ve
eroorzaakt,
aan onss verschuldigd. Alle do
oor D-A-E.eu
u gemaakte
e buitengerrechtelijke e
en gerechtelijke kosten
n
in het kader van ee
en geschil met
m wederp
partij, zowel eisende alss verwerend
de, komen voor
v
rekening van wede
erpartij. De buitengerecchtelijke inccassokosten
n vast te ste
ellen overee
enkomstig
het inca
assotarief va
an de Nede
erlandse Orrde van Advvocaten; de gerechtelijkke incassok
kosten op
het daa
adwerkelijk door
d
D-A-E.eu ter zakke van de prrocedure be
etaalde bed
drag, ook vo
oor zover ditt
de geliq
quideerde proceskoste
p
en te boven gaat.

Artikel 5: Levering
5.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. D-A-E.eu is niet aansprakelijk
jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet
plaatsvindt binnen een redelijk termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en
hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
5.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs
onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen
zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht
om in overleg met wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
5.3 Wanneer uw product niet naar wens is kunt u de goederen in overleg met ons team aan ons
retourneren.
Artikel 6: Transport en risico:
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere
aanwijzing door de wederpartij aan D-A-E.eu is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele
specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd
indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
6.2 Het risico van de goederen gaat over van D-A-E.eu op de klant vanaf het moment dat de
goederen het magazijn van D-A-E.eu verlaten.
6.3 D-A-E.eu moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, of in geval van niet
leveren direct na ontvangst van de factuur, door de klant geïnformeerd worden over enig gebrek
en/of aansprakelijkheid op straffe van verval van enige aansprakelijkheid. Door transport
beschadigde goederen moeten bewaard blijven voor inspectie of controle door D-A-E.eu of
door haar aangewezen agenten.
6.4 D-A-E.eu behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan
deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikel blijven eigendom van D-A-E.eu totdat aan alle (betalings) verplichtingen
is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een
eigendomsvoorbehoud toelaat.
7.2 D-A-E.eu is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen
die het eigendom van D-A-E.eu zijn gebleven terug te (laten) nemen.

Artikel 8: Garantie
8.1 Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de goederen binnen een periode van
12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of
ontwerp van de goederen zal door D-A-E.eu worden verholpen, uitsluitend door hetzij reparatie
hetzij (door D-A-E.eu te bepalen) vervanging van de betreffende goederen of defecte
onderdelen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de
reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen. Indien wij ter voldoening aan
onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) goederen ons
eigendom. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat D-A-E.eu niet
garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk bij D-A-E.eu worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en
onder toezending van een kopie van factuur, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden
gemaakt op deze garantie.
8.3 Deze garantie is niet van toepassing indien:
•
•
•
•
•
•

het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen
transportschade;
wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals
het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval,
natuurrampen enz.;
D-A-E.eu niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het
eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van D-A-E.eu en de uitvoering daarvan is
Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk
blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement
waar D-A-E.eu is gevestigd bevoegd, tenzij D-A-E.eu voor de rechter van uw woonrespectievelijk vestigingsplaats kiest.
9.3 Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van
de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de overeenkomst leidt niet automatisch tot het
algemeen recht om in het vervolg deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te
verklaren.

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de Algemene
Voorwaarden.

