Unex B.V. – ENSCHEDE
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 LEVERINGSVOORWAARDEN.
lid 1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveranties, offertes en overeenkomsten door of met Unex B.V.
gedaan, respectievelijk aangegaan.
lid 2 – Deze algemene voorwaarden prevaleren boven soortgelijke of andersluidende algemene voorwaarden van de
wederpartij, tenzij Unex B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders verklaart.
lid 3 – Een afwijking van deze voorwaarden verbindt Unex B.V. niet dan na schriftelijke bevestiging van deze afwijking.
Afwijkende bedingen gelden enkel voor de transactie waarop zij betrekking hebben.
Artikel 2 OFFERTES.
lid 1 – Alle offertes door Unex B.V. gedaan zijn vrijblijvend. De inhoud van de offerte bindt Unex B.V. niet, dan na een
schriftelijke bevestiging door Unex B.V.
lid 2 – Gegevens in drukwerken binden Unex B.V. niet en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Artikel 3 OPDRACHTEN.
lid 1 – Een opdracht aan Unex B.V. kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
lid 2 – Zolang Unex B.V. een aan haar verstrekte of gedaan aanbod niet schriftelijk heeft bevestigd, heeft Unex B.V. deze
opdracht of dit aanbod niet aanvaard.
Artikel 4 LEVERTIJDEN.
lid 1 – De in de opdrachtbevestiging opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Unex B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
lid 2 – Als levertijd geldt de termijn vanaf de opdrachtbevestiging tot en met de dag van beschikbaarstelling c.q. verzending van
het product.
lid 3 – De levertijd wordt verlengd met de duur van de overschrijding die het gevolg is van abnormale omstandigheden,
vertraging in de aanvoer van grondstoffen en/of hulpmaterialen, staking, brand, ziekte en/of andere calamiteiten, alsmede van
onvoorziene omstandigheden waardoor tijdige levering van Unex B.V. in redelijkheid niet gevergd kan worden.
lid 4 – Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op vergoeding vanwelke kosten, schaden of interessen
dan ook.
Artikel 5 LEVERING.
lid 1 – Aflevering vindt plaats door verzending of ter beschikbaarstelling op de afleveringsdatum. Vanaf de afleveringsdatum zijn
alle risico’s betreffende schade veroorzaakt aan op door het geleverde voor rekening van de wederpartij.
lid 2 – De levering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen.
lid 3 – Indien de zaken door Unex B.V. worden vervaardigd en verkocht volgens het ontwerp van de wederpartij, is Unex B.V.
gerechtigd om op de door de wederpartij bestelde hoeveelheid tot maximaal 10% meer of minder te leveren en in rekening te
brengen.
lid 4 – Alle door Unex B.V. ontworpen gereedschappen en hulpmiddelen blijven eigendom en kunnen niet anderszins aan de
wederpartij ter beschikking gesteld worden, ook niet indien deze in de kosten van ontwerp en vervaardiging heeft bijgedragen.
Gereedschappen voor de vervaardiging van producten waarvoor gedurende een periode van vijf jaar geen opdrachten zijn
ontvangen, kunnen door Unex B.V. zonder nader overleg worden vernietigd.
Artikel 6 GARANTIES.
lid 1 – Tenzij door Unex B.V. schriftelijk anders wordt verklaard, wordt door Unex B.V. normale kwaliteit geleverd en worden de
maten, aantallen, hoeveelheden, soort, kleur, enzovoorts welke gehoren tot de gebruikelijke handelsusances als
overeengekomen beschouwd.
lid 2 – Een eventuele afgegeven garantie beperkt zich tot de in de opdrachtbevestiging genoemde normen, tenzij door Unex
B.V. schriftelijk anders is verklaard.
lid 3 – Unex B.V. staat niet in voor de geschiktheid van de door haar geleverde producten voor speciale doeleinden waartoe
deze door de wederpartij of diens afnemer wordt bestemd c.q. gebruikt, welke geschiktheid niet uitdrukkelijk is gegarandeerd.
lid 4 – De garantie met betrekking tot de geleverde zaken en/of diensten strekt zich niet verder uit dan tot het gratis leveren van
nieuwe onderdelen.
lid 5 – Zaken waarop door de toeleverancier van Unex B.V. garantie is verstrekt vallen niet onder de werking van eventueel
door Unex B.V. verstrekte garantie.
Artikel 7 PRIJZEN
lid 1 – Prijsopgaven door Unex B.V. gedaan zijn geheel vrijblijvend. De door Unex B.V. geoffreerde prijzen zijn exclusief de
kosten van transport, verzekering, douanerechten en soortgelijke kosten, en zijn af fabriek of depot, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
lid 2 – De geoffreerde prijzen zijn inclusief de normale verpakking, doch exclusief gereedschapskosten, kisten en/of ander
verzendmateriaal.
lid 3 – Prijsstijgingen welke zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, welke veroorzaakt door een verhoging van
rechten, accijnzen, grondstofprijzen, arbeidsloon, wijziging in valutakoersen of anderszins, kunnen onder alle omstandigheden
door Unex B.V. aan de wederpartij worden doorberekend. In dat geval heeft de wederpartij het recht de overeenkomst voor het
nog niet uitgevoerde deel –exnunc- schriftelijk op te zeggen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID.
lid 1 – Producten door Unex B.V. op de markt gebracht volgens het ontwerp c.q. de tekening en/of de opdracht van de
wederpartij blijven geheel voor verantwoording van de wederpartij.
lid 2 – De wederpartij vrijwaart Unex B.V. ter zake van alle eventueel daaruit voortvloeiende claims en/of aanspraken en/of
kosten, danwel schaden, veroorzaakt door eventuele inbreuken op patent en andere rechten.
lid 3 – Op eerste verzoek zal de wederpartij Unex B.V. in rechte bijstaan, wanneer Unex B.V. ter zake van bovengenoemde
aanspraken in rechte wordt betrokken.
Artikel 9 BETALING
lid 1 – Betaling dient plaats te vinden bij de aflevering van zaken of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Indien echter
een factuur wordt overhandigd met daarop een termijn waarbinnen moet worden betaald, dan dient binnen die termijn te worden
betaald.
lid 2 – Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
lid 1 – Unex B.V. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij afgeleverde zaken voor totdat de factuur geheel
voldaan is, vermeerderd met inningskosten en rente.
lid 2 – Zolang de eigendom der zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot
zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens hetgeen behoort tot de normale
bedrijfsuitoefening.
lid 3 – Unex B.V. is gerechtigd om, indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is of in
betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de wederpartij aanwezige zaken terug te
nemen. Bij terugneming der zaken zal de wederpartij worden gecrediteerd van de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan
zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
lid 4 – Alle door ons geleverde zaken blijven eigendom totdat de vordering:
- Ter zake van door ons aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
- Ter zake van krachtens zodanige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
- Ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in nakoming van zodanige overeenkomst, op de afnemer uit welke hoofde
dan ook, de rente en incassokosten daar bij inbegrepen; aan ons zijn voldaan.
Artikel 11 INCASSO
lid 1 – Indien de wederpartij een vordering van Unex B.V. op haar niet krachtens de gesloten overeenkomst tijdig betaalt,
verbeurt Unex B.V. automatisch een rente van 1,5% per maand vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Elk deel van de
maand telt daarbij voor de hele maand.
lid 2 – Indien de wederpartij na sommatie zijdens Unex B.V. tot betaling in gebreke blijft, komen de buitengerechtelijke
incassokosten waaronder uitdrukkelijk eveneens zijn te verstaan de kosten van juridische bijstand door Unex B.V. ter vordering
ingeroepen, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op:
15% over de eerste betalingen tot € 10.000,10% over het meerdere tot € 15.000,8% over het meerdere tot € 40.000,5% over het meerdere.
Artikel 12 NAKOMING
-Wanneer de wederpartij een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, wanneer hij/zij geraakt in staat van
faillissement of surseance van betaling damwel zulks aanvraagt, heeft Unex B.V. het recht onmiddellijk nakoming c.q. betaling
te vorderen met kosten en rente, of de overeenkomst voor ontbonden te houden met het recht schadevergoeding van de
wederpartij te vorderen, dit alles onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13 BEVOEGDE RECHTER
- Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen in eerste instantie behoren tot de competentie van
de Arrondissementsrechtbank te Almelo.
Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT
- Op alle overeenkomsten met Unex B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

