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Algemene voorwaarden van Jawa Meubel (Vennootschap onder Firma) gevestigd te (3981
AN) Bunnik, Provincialeweg 99 (KvK-nummer: 53647556)
DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
o
Algemene Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
o
Dagen: alle kalenderdagen;
oVerkoper:
Jawa Meubel VOF, gevestigd te (3981 AN) Bunnik, Provincialeweg 99
(KvK-nummer: 53647556);
o
Koper: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
met wie verkoper een (koop )overeenkomst aangaat of met wie verkoper in bespreking of
onderhandeling is over het sluiten van een (koop )overeenkomst;
o
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop of andersoortige overeenkomst;
o
Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de
order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;
o
Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening en modelrecht en/of octrooirecht;

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

2.
2.1

2.2

TOEP ASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en
op alle door verkoper aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze
voorwaarden ook van toepassing op door verkoper aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering van producten aan kopers.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten
wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
In het geval enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht
blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Voorts heeft verkoper alsdan het
recht de nietige of vernietigbare bepaling om te zetten in een geldige bepaling die zoveel
mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling en de overige inhoud van deze
voorwaarden.
AANBIEDINGEN
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als vrijblijvend
aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. De aan verkoper gegeven order
geldt als aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging door verkoper (de zgn. orderbevestiging) geacht kan worden door verkoper te zijn aanvaard.
Van door verkoper gedane offertes maken deel uit - met name ook voor wat betreft het in
het vorige lid bepaalde - : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen,
afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en
bescheiden die op de aanbieding van verkoper betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van verkoper en moet op zijn verzoek aan verkoper worden teruggegeven en mag
zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, of aan derden worden afge-
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2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

geven. Tevens behoudt verkoper zich alle eventueel uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bestaande rechten voor.
De van de offerte deel uitmakende ontwerpen, tekeningen, modellen zijn louter indicatief. Eventuele discrepanties met het (uiteindelijke) geleverde product geven koper geen
grond voor ontbinding, noch recht op enige schadevergoeding.
Indien de order waarop de aanbieding betrekking heeft niet binnen drie maanden na de
dag waarop verkoper de aanbieding deed, bij verkoper is geplaatst, kan verkoper de kosten die voor verkoper aan het doen van deze aanbieding verbonden waren, aan de koper
in rekening brengen.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand wanneer verkoper de verstrekte order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen
op het moment waarop verkoper zijn orderbevestiging heeft verzonden. Een overeenkomst komt tevens tot stand en wordt gelijktijdig uitgevoerd indien de koper de producten direct betaalt en gelijk zelf meeneemt.
De koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan verkoper gegeven, gebonden; indien
het een mondeling verstrekte order betreft, na het geven van de order. Als datum van
aanvaarding/ bevestiging van de order geldt de datum waarop verkoper de orderbevestiging heeft verzonden.
De door verkoper aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van
de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de
inhoud van de orderbevestiging in te stemmen.
AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij ingebrekestelling zal verkoper de termijn van in ieder geval een maand moeten worden gegund om alsnog de overeenkomst uit te voeren. Indien, met in achtneming van het vorenstaande, de (indicatieve)
leveringstermijn van een product met drie (3) maanden is overschreden, heeft de koper
het recht de (koop)overeenkomst te ontbinden. Een overschrijding van de leveringstermijn korter dan drie (3) maanden geeft geen grond voor ontbinding, noch recht op enige
schadevergoeding.
De door verkoper opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst
tot stand is gekomen, mits alle gegevens die verkoper voor de uitvoering van de order
nodig heeft, in zijn bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd, gedurende welke
de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald
heeft gelaten.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming zijn gearriveerd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij
gebreke daarvan is verkoper gerechtigd om - zulks te zijner keuze - op grond van het bepaalde in art. 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter hem van zijn verbintenis tot
levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen
de overeengekomen tijd afte nemen en verkoper betaling van de koopsom vordert, wor-
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4.5

5.
5.1

5.2

6.
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7.
6.8.

6.9.

den de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal verkoper de zaken voor rekening en risico
van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen
termijn voor afname overeengekomen, dan is verkoper tot de in dit artikel genoemde
maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen een maand na uitnodiging daartoe door
de koper zijn afgenomen.
Eventuele retourzendingen aan verkoper moeten altijd franco, onder voorafgaande opgave van redenen geschieden: bij niet in achtneming van deze voorwaarden is verkoper gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een
retourzending geschiedt voor risico van de koper.
PRIJZEN
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW tarieven.
Alle genoemde prijzen zijn inclusiefBTW, doch exclusief eventuele kosten van transport
naar het opgegeven afleveradres, alsmede exclusief eventuele kosten van opslag, tenzij
expliciet anders is aangegeven.
KLACHTEN
Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid
van een (af)geleverd product.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk bij verkoper zijn
ingediend, nauwkeurig en gedetailleerd zijn omschreven en bij voorkeur met digitale foto's, zulks binnen 12 dagen na de levering.
Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen
gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 dagen nadat het
gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 6 maanden na factuurdatum.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog
bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte oftechnisch niet te vermijden afwijkingen in
kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond
voor klachten opleveren. Koper is ermee bekend (en accepteert) dat hij een product van
natuurlijk materiaal (teak) koopt, welke bovendien een speciaal procedé (kleurbad) ondergaat. Alle hiermee verband houdende oneffenheden ofkleurverschillen - in teak zit
van nature een olie die langzaam uit het meubel trekt en met name de kleur wit kan aantasten - geven geen grond voor ontbinding, noch recht op enige schadevergoeding.
Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde
zaken te herstellen, dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.
Indien door verkoper gekozen wordt voor herstel, dan wordt de periode voor herlevering
in onderling overleg met koper vastgesteld.
indien gekozen wordt voor vervanging en het te vervangen product is niet op voorraad
aanwezig dan kan de levertijd tussen 1 en 6 maanden variëren. Een gerechtvaardigde
klacht geeft geen grond voor ontbinding, noch recht op enige schadevergoeding.
Koper is ermee bekend en accepteert de specifieke eigenheden van teakhout o.m. de natuurlijke werking daar het een 'levend' materiaal is. Verkoper kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor het werken van het hout, wat in sommige gevallen kan leiden tot
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(haar) scheuren. Koper dient er voor te zorgen dat zijn huis de juiste luchtvochtigheid
heeft, zodat het werken/uitdrogen van het hout tot een minimum wordt beperkt.
7.
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.
8.1
8.2

8.3
8.4

BETALING
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder verrekening of aftrek van enige korting.
Verkoper is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Verkoper kan aanbetaling tot maximaal 25%
van de overeengekomen totaalprijs (inclusiefb.t.w.) bedingen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de koper de totaalovereengekomen
prijs - of in geval van aanbetaling het restant daarvan - bij levering contant voldoen, dan
wel geschiedt zulks per bankbetaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat
daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft verkoper het recht, indien
en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al zijn verbintenissenjegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het geldende recht voortvloeiend. Verkoper is hiertoe in ieder geval gerechtigd indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, aan hem surseance van
betaling verleend wordt, dan wel koper overlijdt. Het voorgaande laat onverlet de rechten
zoals die voor verkoper voortvloeien uit het geldende recht; met name behoudt verkoper
zich het recht voor de koper - na het onder zich nemen van de producten - tot schadevergoeding aan te spreken.
Vanafhet moment van in verzuim treden is over het opeisbare gedrag een rente verschuldigd van I% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt. Voorts is de koper gehouden aan verkoper de buitengerechtelijke kosten te
voldoen die verband houden met de incassering van zijn vordering(en); deze kosten worden berekend overeenkomstig het' Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012', onverminderd het recht van verkoper om verdere redelijke kosten ex art.
6:96 BW in rekening te mogen brengen.
Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de koopsom en de
daarvoor eventueel verschuldigde rente en kosten zijn voldaan.
Verkoper heeft te allen tijde het recht goederen die zijn eigendom zijn gebleven, voor rekening en risico van de koper, zelfs bij een derde, terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van de koper.
Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft
aangetoond.
De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in
geval van betalingsverzuim desverlangd deze aan verkoper terug te geven. Voor de op
grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
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8.5

Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in
geen gevallaten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

9.
9.1

OVERMACHT
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd.
De verkoper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval
van overmacht voordoet.
In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de
uitvoering van de betrokken overeenkomst.

9.2
9.3
9.4

10.
10.1

10.2

GARANTIEVERPLICHTINGNRIJW ARING
Indien de koper zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
de verkoper aan de producten reparaties en/ofwijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting zijnerzijds.
De koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van
de uitvoering van de overeenkomst tegen verkoper mochten doen gelden, voor zover de
wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de
koper komen.

11.
ZEKERHEID
Verkoper is gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van
zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door
verkoper verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan verkoper de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden onverminderd de rechten zoals die voor verkoper uit het geldende recht voortvloeien.
12.
12.1
12.2

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de
woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

