Algemene verkoopvoorwaarden

General terms and conditions of sale

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Door
het enkele plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze voorwaarden zowel
voor de betreffende overeenkomst als voor toekomstige overeenkomsten. Van deze
voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De Nederlandse tekst van
deze vooraarden is beslissend. De algemene voorwaarden van de afnemer worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

These general terms and conditions apply to all of our agreements. By simply placing
an order, the buyer accepts these terms and conditions both for the relevant
agreement and for future agreements. These terms and conditions may only be
deviated from in writing. The Dutch text of these terms and conditions is decisive. The
buyer’s general terms and conditions are explicitly rejected.

Indien de afnemer een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand,
doordat wij deze schriftelijk aanvaarden dan wel een begin met de uitvoering daarvan
wordt gemaakt.
Ingeval van een schriftelijke orderbevestiging onzerzijds bepaalt uitsluitend deze de
inhoud van de overeenkomst. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts als
aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen,
kleuren, diktes, kwaliteiten, dessins en dergelijke gelden niet als tekortkomingen. Ten
aanzien van aantallen gelden afwijkingen met 10% of minder als gering.
De in offertes en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn indicatief. Eventuele
prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. Ingeval van
prijswijzigingen is de afnemer gedurende 1 week na de verzenddatum van de
mededeling daarvan gerechtigd zijn order te annuleren. Alle prijzen zijn af fabriek en
exclusief BTW.
Levering geschiedt af fabriek Incoterms 2000. Elke zending wordt afzonderlijk
gefactureerd. Alle levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding daarvan geeft de
afnemer geen recht op schadevergoeding. Indien, ingeval van overschrijding van een
levertermijn, binnen 4 weken na schriftelijke ingebrekestelling niet is geleverd, is de
afnemer bevoegd de order te annuleren. De afnemer is te allen tijde gehouden de
levering in ontvangst te nemen. Bij weigering van afname bestaat onzerzijds geen
bewaarplicht.
Onze facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald, zonder
verrekening, korting, en/of opschorting. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle
betalingsverplichtingen van de afnemer terstond opeisbaar, en is de afnemer een
rente verschuldigd ten bedrage van de depositorente van de Europese Centrale bank
plus 6.25%. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de afnemer in rekening
gebracht conform het incassotarief van de Nederlandsche Orde van Advocaten.
Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat de afnemer alle
voor hem uit de koopovereenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen integraal aan
ons heeft voldaan. De afnemer komt geen beroep op verrekeningen en geen
retentierecht toe.
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien
van geleverde zaken worden uitdrukkelijk voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Gebruik van Oniro’s rechten van intellectuele eigendom (inclusief haar
handelsnaam) is uitsluitend toegestaan in het kader van de tussen Oniro BV en de
afnemer gesloten overeenkomst. Het is de afnemer uitsluitend toegestaan het product
te verkopen en daarvoor reclame te maken op de wijze als is overeengekomen.
De afnemer is verplicht de zaken bij aflevering (en derhalve voor bewerking) te
controleren. Geconstateerde gebreken dienen binnen 7 dagen na aflevering
schriftelijk aan ons te worden gemeld. Beantwoord het geleverde niet aan de
overkomst dan zijn wij ter onzer keuze slechts gehouden tot aflevering van het
ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
Indien behoorlijke nakoming door ons ten gevolge van externe of interne
omstandigheden, die niet voor onze rekening komen, geheel of gedeeltelijk
onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, hebben wij het recht de overeenkomst te
ontbinden.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid onzerzijds is beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste
order respectievelijk, in geval van schade voortvloeiende uit gebreken in de
afgeleverde zaken, tot de factuurwaarde van die geleverde zaken. Het voorgaande
laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke
bepalingen.
Op de met de afnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen
voortvloeiende uit de met de afnemer gesloten overeenkomsten zullen in eerste
instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland. Wij
kunnen te allen tijde overeenkomen dat van de forumkeuze- en rechtskeuzeclausule
wordt afgeweken ten gunste van de afnemer. Een dergelijke afwijking laat de
geldigheid van alle overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
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If the buyer places an order, the agreement will only be considered to have been
formed if we accept it in writing or if a start is made on the execution of the order.
In the event we supply a written order confirmation, this will only determine the
contents of the agreement. Any samples shown or supplied are only to be considered
as indicative without the outstanding goods being required to comply with these
features. Minor deviations with regard to specified sizes, weights, numbers, colours,
thicknesses, qualities, designs and so forth do not apply as shortcomings. Deviations
of 10% or less in terms of quantities are considered minor.
The prices provided in quotations and order confirmations are indicative. The buyer
will be provided with written notification of any price changes. In the event of price
changes, the buyer is entitled to cancel their order within one week of the date on
which the notification was sent. All prices are ex works and exclusive of VAT.
The delivery will be made ex-works per Incoterms 2000. Each shipment will be
invoiced separately. All delivery times are indicative and exceeding this deadline does
not entitle the buyer to compensation. If, in the event a delivery time is exceeded and
no delivery is made within four weeks of a written notice of default, the buyer is
entitled to cancel the order. The buyer is obliged at all times to take receipt of the
delivery. In the event of a refusal to take possession of the goods, we will not be
under any obligation to store them.
Our invoices must be paid within 30 days of the invoice date, without any offsets,
discounts and/or suspensions. In the event of late payment, all of the buyer’s payment
obligations will become immediately due and payable, and the buyer will owe a rate of
interest in the amount of the European Central Bank’s deposit rate, plus 6.25%.
Extrajudicial collection costs will be charged to the buyer in accordance with the
collection rate applied by the Dutch Bar Association.
We reserve the right of ownership to all goods delivered until the buyer has fully
complied with all of its obligations arising from the purchase agreement(s). The buyer
will not be entitled to any offsets or right of retention.
Copyrights as well as all other intellectual property rights in respect of the delivered
goods are expressly reserved, unless explicitly stated otherwise. The use of Oniro's
intellectual property rights (including its trade name) is only permitted within the scope
of the agreement concluded between Oniro BV and the buyer. The buyer is only
allowed to sell the product and advertise it in the agreed manner.
The buyer is obliged to check the goods upon delivery (and therefore prior to
processing these). Any defects found must be reported to us in writing within seven
days of delivery. If the delivered goods do not comply with the provisions of the
agreement, we will only be obliged to deliver the missing goods or to repair or replace
the delivered goods, all of this at our discretion.
If external or internal circumstances which do not fall under our responsibility make
the proper fulfilment of the agreement impossible for us, in whole or in part,
temporarily or permanently, we have the right to terminate the agreement.

Liability
Any liability on our part is limited to the invoice value of the order placed or, in the
event of damage resulting from defects in the delivered goods, to the invoice value of
the delivered goods. The foregoing does not affect the statutory liability pursuant to
mandatory provisions.
The laws of the Netherlands apply to agreements concluded with the buyer.
The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded. All disputes arising from
the agreements concluded with the buyer will in the first instance be submitted to the
competent court in Utrecht, the Netherlands. We may agree at any time to deviate
from the clause dictating choice of forum and choice of law in favour of the buyer.
Such a deviation will not affect the validity of all the other provisions of these terms
and conditions.

Filed with the Chamber of Commerce in Utrecht on 12-09-2007

