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Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Arga Keukens en Montage B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Gennep aan de Logterheuvel 16.

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de door Arga Keukens en
Montage B.V., nader te noemen de verkoper, aangeboden roerende zaken en werkzaamheden in
verband daarmee uitgevoerd of nog uit te voeren. Door het sluiten van de overeenkomst erkent de
koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden, voor zover in de orderbevestiging niet uitdrukkelijk
van deze voorwaarden is afgeweken.
Artikel 2.
Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen,
levert de niet tijdige aflevering geen grond op tot ontbinding der overeenkomst en/of
schadevergoeding.
Artikel 3.
Reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen bij de verkoper te worden ingediend. Zolang de roerende
zaken door de verkoper niet zijn teruggenomen, blijft de koper voor de goede staat der roerende
zaken aansprakelijk. Indien de reclame gegrond is, is de verkoper slechts verplicht het factuurbedrag
te restitueren of deugdelijke roerende zaken in plaats van ondeugdelijke roerende zaken te leveren.
Artikel 4.
Betalingsvoorwaarden zijn: aanbetaling 50%, bij aflevering montage betalen aan de monteur of het
bedrag dient binnen 7 dagen op ons bankrekeningnummer te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige
betaling is de koper voor elke maand of een gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 1 procent
per maand van het factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
Artikel 5.
De koper is van rechtswege in gebreke indien hij 2 weken na factuurdatum niet heeft betaald, zonder
dat sommatie of in gebrekestelling is vereist. De gebruikelijke incassokosten komen dan voor
rekening van de koper.
Artikel 6.
De geleverde roerende zaken blijven eigendom van de verkoper zolang de koopprijs niet volledig is
betaald.
Artikel 7.
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd
van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het
percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst
door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering –
of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in de vorige zin
genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is
of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Artikel 8.
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het
werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk
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zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden
en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangt.
Artikel 9.
De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover
dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet
voldaan, dan heeft de afnemer het recht op reparatie respectievelijk vervanging. Daarnaast heeft de
afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan
maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij
uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de
garantie gegeven tot 3 maanden na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
Artikel 10.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen naar aanleiding van een tussen hen gesloten
overeenkomst, worden onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats
van der verkoper.
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