ALGEMENE VOORWAARDEN NESSFIT NEDERLAND
Spoorlaan 253 te (5038 CB) Tilburg, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Tilburg.
ART.1: TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
1.
Deze algemene voorwaarden (verder: de 'voorwaarden') zijn
exclusief van toepaasing op alle prijsopgaven, offertes,
aanbiedingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook
(verder: de 'overeenkomst(en)') tussen NessFit Nederland
(verder: 'NessFit') en de cliënt/koper/opdrachtgever (verder: de
'Cliënt') waarop NessFit deze voorwaarden van toepassing
heeft
verklaard
en
alle
daaruit
voortvloeiende
rechtsverhoudingen, voor zover van deze voorwaarden door
partijen niet uitdrukkelijk is afgewekend.
2.
Veranderingen en afwijkingen van en aanvullingen op deze
voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien
en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NessFit en
de Cliënt zijn overeengekomen.
3.
Indien een aanbieding of overeenkomst op enig punt afwijkt van
deze voorwaarden dan blijven deze voorwaarden voor het
overige van toepassing.
4.
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en bilijkheid
of het onredelijk bezwarend karakter op enige (deel)bepaling
van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan de desbetreffende (deel)bepaling wat betreft de
inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan.
5.
De nietigheid van één der bepalingen van deze voorwaarden
tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
ART.2: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING
1.
Alle
aanbiedingen
(waaronder
begrepen
uitgegeven
prospectussen, prijslijsten en bescheiden) zijn vrijblijvend.
2.
Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover
NessFit de opdracht schriftelijk heeft bevestigd danwel door de
daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door NessFit.
3.
Als de Cliënt aan NessFit gegevens, tekeningen, technische
beschrijvingen e.d. verstrekt mag NessFit uitgaan van de
juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
4.
De in de aanbieidingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering bij de Cliënt aan huis of bedrijfspand.
ART.3: ONTWERPEN, ADVIEZEN, MATERIALEN, MONSTERS EN
PRODUCTAFWIJKING
1.
De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van NessFit krijgt als deze geen directe
betrekking hebben op de overeenkomst.
2.
Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, of modellen door
NessFit aan de Cliënt zijn slechts aanduidingen van de
betreffende zaken. Wanneer de Cliënt aantoond dat de
geleverde zaken zodanig afwijken van de opgaven van NessFit
of van de monsters, tekeningen, modellen of andere ontwerpen
dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan
worden, heeft de Cliënt het recht om te overeenkomst te
ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in
redelijkheid noodzakelijk is.
ART.4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
NessFit verstrekte zaken (waaronder mede begrepen doch niet
beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen,
modellen, programmatuur, etc.) berusten bij NessFit
respectievelijk bij haar toeleveranciers. NessFit verleend de
Cliënt, voor zover noodzakelijk van het gebruikmaken van de
zaken, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht
met
betrekking
tot
voorgenoemde
intellectuele
eigendomsrechten.
2.
Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
ART.5: LEVERTIJD
1.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.
Bij de vaststelling van de levertijd gaat NessFit ervan uit, dat zij
haar verplichtingen uit de overeenkomst uit kan voeren onder
de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
3.
De levertijd gaat in de dag nadat over alle (technische) details
overeenstemming is bereikt, de getekende offerte is ontvangen,
alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van NessFit en aan
alle andere gestelde voorwaarden voor de uitvoering van de
overeenkomst is voldaan.
4.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke
NessFit bekend waren op het moment dat zij de levertijd
vaststelden, kan NessFit de levertijd verlengen met de tijd die
nodig is om de overeenkomst onder de gewijzigde
omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van meerwerk
wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als er sprake is van opschorting van
verplichtingen door NessFit, wordt de levertijd verlengd met de
duur van de opschorting. De levertijd wordt eveneens verlengd
met de tijd gedurende welke de Cliënt enige aan NessFit
verschuldigd bedrag onbetaald heeft gelaten nadat die
opeisbaar is geworden.
5.
Het is NessFit toegestaan verkochte zaken in gedeelten te
leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige
waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is
NessFit bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
ART.6: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN CHECKLIST
CLIENTEN
1.
Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats bij de
Cliënt aan huis of bedrijfspand.
2.
Mocht de Cliënt de te leveren zaken uit hoofde van de
overeenkomst om een niet rechtsgeldige reden niet of niet tijdig
afnemen dan zal hij, nadat hij is gesommeerd tot afname en
aan deze sommatie niet heeft voldaan, direct in verzuim zijn.
NessFit is alsdan gerechtigd de zaken voor rekening en risico
van de Cliënt op te slaan of deze aan een derde partij te
verkopen. NessFit zal bij deze verkoop aan een derde redelijk
te werk gaan. De Cliënt blijft de koopsom, vermeerderd met de
rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd,
echter in een voorkomend geval verminderd met de nettoopbrengt van de verkoop aan die derde.
3.
Cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het
moment waarop deze bij hem worden bezorgd c.q. aan hem
worden geleverd. Wanneer Cliënt afname weigert of nalatig blijft
met het verstrekken van informatie en/of instructies welke
noodzakelijk zijn voor de afname/levering zullen de goederen
gedurende een maand worden bewaard voor rekening/risico
van Cliënt. De opslagkosten bedragen € 20,- per week per €
10.000,- van het bruto order bedrag. Na verloop van deze
termijn is NessFit gerechtigd te zaken aan derden te verkopen
of daarover anderszins te beschikken, zulks ondverminderd
haar rechten jegens Cliënt.

ART.7: TECHNISCHE EISEN
1.
NessFit is er slechts verantwoordelijk voor dat de geleverde
zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden
gesteld door de wetten of bepalingen van het land waar de
zaken worden geleverd.
2.
De Cliënt dient er zelfstandig voor zorg te dragen dat de ruimte
waarin de zaken gebruikt worden in alle opzichten geschikt is
voor het gebruik van de zaken.
ART.8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
De door NessFit geleverde zaken blijven eigendom van NessFit
totdat de Cliënt alle verplichtingen uit alle met NessFit gesloten
Overeekomsten is nagekomen, te weten de tegen prestatie(s)
met betrekking tot geleverde of te leveren zaak of zaken zelf, de
tegenprestatie(s)
met
betrekking
tot
krachtens
de
Overeekomst(en) door NessFit verrichte of te verrichten
diensten of eventuele vorderingen wegens niet nakomen door
de
Cliënt
van
een
Overeenkomst(en)
of
onderhoudsovereenkomst(en). Het eigendomsvoorbehoud blijft
in stand niettegenstaande eventuele vergoedingen of
voorschotten die NessFit heeft ontvangen van enige derde ten
aanzien van de facturen.
2.
De Cliënt is niet bevoegd de door NessFit geleverde zaken te
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen ten gunste
van een derde zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van NessFit.
3.
Indien de Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is NessFit gerechtigd
de geleverde zaak waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorhoud berust bij de Cliënt of derden die de zaak
voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De Cliënt
is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4.
In geval van terugname van de bij Cliënt aanwezige zaken is
NessFit gerechtigd de waarden van de teruggenomen zaken te
bepalen, voor welke waarden de Cliënt zal worden
gecrediteerd.
5.
De Cliënt is verplicht NessFit onverwijld in kennis te stellen van
eventuele beslaglegging of andere aanspraken van derden op
de onder eigendomsvoorhoud geleverde zaken. De Cliënt zal
daarbij direct meedelen waar de zaken zich bevinden.
6.
De Cliënt is voorts verplicht de beslaglegger of derden er
terstond schriftelijk van in kennis te stellen dat de betreffende
zaken eigendom zijn van NessFit.
7.
De Cliënt is verplicht de onder eigendomsvoorhoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Daarnaast dient
de Cliënt alle aanspraken op verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken alsmede alle
vorderingen die de Cliënt verkrijgt bij het vervreemden van
onder eigendomsvoorbehoud door NessFit geleverde zaken, te
verpanden aan NessFit indien en zodra NessFit dit verlangt op
grond van de gegronde vrees dat de Cliënt zijn verplichtingen
niet zal nakomen.
8.
NessFit is gerechtigd haar eigendom(svoorbehoud) over te
dragen aan derden.
ART.9: RECLAMATIES EN GARANTIE
1.
NessFit staat in voor de deugdelijkheid van de door haar
geleverde zaken met inachtneming van de hierna gestelde
beperkingen gedurende een periode van 24 maanden na
levering, mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt
en alle voor het gebruik van de zaken gegeven instructies en
andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst,
de voorwaarden, danwel in het garantiebewijs, stipt en volledig
worden nagekomen. Tenaanzien van gebreken, welke geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake
de aard of de kwaliteit van de toepaste materialen wordt geen
garantie gegeven.
2.
Voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of van niet of onjuist
onderhoud, kan de Cliënt geen beroep doen op het bepaalde in
dit artikel. Hetzelfde geldt indien de Cliënt de installatie,
montage, wijzigingen of reparaties aan zaken zelf heeft
uitgevoerd of door anderen dan NessFit heeft laten uitvoeren.
3.
De Cliënt is verplicht de gekochte zaken meteen na aankomst
op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na
ontvangst, nauwkeurig te (doen) controleren. Indien de zaken
niet beantwoorden aan de overeenkomst, moet de Cliënt dit
binnen 2 weken na aankomst van de zaken schriftelijk aan
NessFit mededelen. Gebreken die in redelijkheid niet binnen de
hiervoor genoemde termijn hadden kunnen worden
geconstateerd, moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2
weken na constatering schriftelijk aan NessFit worden gemeld.
4.
De Cliënt kan de hem ingevolge titel 1, afdeling 1 – 7, boek 7
van het Burgerlijk Wetboek toegekende rechten en vorderingen
in roepen indien de voor zover de te leveren zaken niet voldoen
aan de in dit artikel gegeven garanties en de Cliënt voorts aan
al zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.
Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de
Cliënt verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
6.
De Cliënt dient NessFit in de gelegenheid te stellen een
eventueel gebrek te herstellen. Elke onredelijke verhindering
door de Cliënt doet de aanspraak op dit artikel vervallen.
7.
Wenst de Cliënt gebrekkige zaken te retourneren, dan
geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van
NessFit en op de wijze zoals door NessFit aangegeven. Zaken
welke worden teruggezonden doch niet defect worden
bevonden zullen op kosten van de Cliënt aan deze worden
teruggezonden waarbij deze tevens verschuldigd wordt de
kosten van de door NessFit naar aanleiding van de klacht
ingestelde onderzoeken.
8.
Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling
wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op
het moment dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.
9.
Het recht om op grond van de bepalingen in dit artikel bij
NessFit te reclameren vervalt 24 maanden nadat de zaak bij de
Cliënt is geleverd overeenkomstig artikel 6 van deze
voorwaarden.
ART.10: AANSPRAKELIJKHEID
1.
Voor gebreken aan/in de geleverde zaken geldt de
garantieregeling zoals opgenomen in deze voorwaarden. Voor
het overige is NessFit uitsluitend aansprakelijk voor schade
geleden door de Cliënt welke het rechtsstreeks en aansluitend
gevolg is van een aan NessFit toe te rekenen tekortkoming.
NessFit is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade
van de Cliënt of derden, waaronder mede begrepen
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade,
kosten voor opslag, adviseurskosten en opzichtschade (dit is de
schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of
aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
gewerkt wordt).
2.
NessFit is nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van)
onoordeelkundig gebruik van de zaken of gebruik in strijd met
de bij de zaken geleverde instructies en andere
garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de
voorwaarden danwel het garantiebewijs. Voorts is NessFit
nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van) gebreken

3.

4.

aan zaken indien blijkt dat door de Cliënt of derden verstrekte
gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest. Iedere
aansprakelijkheid vervalt als de Cliënt niet heeft zorggedragen
voor tijdig en regelmatig onderhoud.
NessFit
zal
geen
beroep
doen
op
de
aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in dit artikel,
indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet op
grove roekeloosheid van NessFit of de tot de directie of
bedrijfsleiding gehorende leidinggevenden, ondergeschikten of
voor zover de aansprakelijkheid van NessFit voortvloeit uit het
dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
De bevoegdheid tot aansprakelijkheidsstelling van NessFit uit
hoofde van dit artikel alsmede de rechtsvordering daartoe
vervalt 1 jaar nadat de aansprakelijkheid is ontstaan.

ART.11: PRIJZEN EN BETALING
1.
Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief BTW en andere
heffingen en accijnzen van overheidswege en emballage
terzake van de levering van de zaken. De prijzen en tarieven
zijn voorts op basis van levering bij de Cliënt aan huis- of
bedrijfspand.
2.
Indien door de Cliënt een bestelling wordt gedaan zonder dat
door NessFit uitdrukkelijk een prijs wordt genoemd, dan wordt
de door NessFit op het tijdstip van de uitvoering geldende prijs
in rekening gebracht.
3.
Indien door (toedoen van) de Cliënt of door wijzigingen in weten regelgeving de verplichtingen van NessFit uit de
overeekomst worden gewijzigd, uitgebreid en/of verzwaard dan
is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking
komt. Indien NessFit meent dat er van meerwerk sprake zal
zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan de
Cliënt.
4.
Een betaling van 50% van de adviesprijs van de gekochte
zaken dient te geschieden bij het aangaan van de
overeenkomst of bij ondertekening van de offerte door middel
van banktransactie. De betaling van de tweede 50% of in geval
van korting het restbedrag, dient op de dag van levering te
geschieden door middel van banktransactie. Uitzondering op dit
artikel is slechts van toepassing indien de betaling door een
derde partij (bankinstelling of kredietinstelling) uit naam van
Cliënt reeds is voldaan.
5.
Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de Cliënt in
verzuim. Hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over
het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de
wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten
van NessFit.
6.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke
benaming ook, die NessFit maakt in verband met het
invorderen van haar vorderingen op de Cliënt, komen voor
rekening van de Cliënt. Deze kosten zullen minimaal € 125,bedragen en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
Over de gemaakte buitengerechtelijke kosten is wettelijke rente
verschuldigd vanaf de dag dat deze kosten zijn gemaakt.
7.
Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste
plaats ter voldoening van de vorderingen van NessFit op de
Cliënt waarvoor NessFit ingevolge deze voorwaarden geen
eigendomsvoorhoud heeft gemaakt. In de tweede plaats
strekken gedane betalingen ter voldoening van alle
verschuldigde renten en kosten en in de derde plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs indien de
Cliënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
8.
Indien NessFit op grond van het sluiten van de overeenkomst te
harer kennis gekomen informatie goede gronden heeft om te
vrezen dat de Cliënt niet zal nakomen, dan is NessFit
gerechtigd – ook nadat zij de overeenkomst gedeeltelijk heeft
uitgevoerd – te bedingen dat levering van de (resterende) zaak
of zaken uitsluitend zal plaatsvinden tegen contante betaling
danwel vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te
verlangen. Zolang de eventueel verlangde vooruitbetaling niet is
geschied, is NessFit niet tot (verdere) uitvoering van de
overeenkomst verplicht.
ART.12: OPEISBAARHEID EN VERZUIM
1.
Indien de Cliënt niet behoorlijk, niet binnen een gestelde termijn
of anderszins tijdig iedere verplichting uit de overeekomst
nakomt, is de Cliënt in verzuim en is NessFit gerechtigd, zonder
ingebrekestelling en onverminderd andere rechten van NessFit:
I de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat
nakoming voldoende is zekergesteld; of II de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.
Indien het faillissement van de Cliënt wordt aangevraagd of de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Cliënt van
toepassing wordt verklaard of indien de Cliënt anderszins de
vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen
verliest, dan is NessFit bevoegd, onverminderd zijn andere
rechten, de overeenkomst met onmiddelijke ingang te
ontbinden, tenzij de Cliënt (of diens curator of bewindvoerder)
zich tegenover NessFit op diens schriftelijk verzoek, binnen
redelijke termijn bereid verklaard de overeenkomst gestand te
zullen doen. In dat geval is NessFit gerechtigd zonder in
gebreke stelling de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat betaling voldoende is zeker gesteld.
3.
Indien zich een situatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel
voordoet is NessFit bevoegd de onder eigendomsvoorhoud
geleverde en nog bij de Cliënt aanwezige zaken terug te
nemen, één en ander onverminderd de overige aan NessFit
toekomende rechten. De Cliënt is verplicht NessFit in de
gelegenheid te stellen zijn rechten uit te oefenen.
4.
Indien NessFit de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen
van NessFit op de Cliënt uit welken hoofde ook onmiddellijk en
in het geheel opeisbaar.
ART.13: OVERMACHT
1.
Indien NessFit door overmacht niet aan haar verplichtingen
jegens de Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. NessFit
zal de Cliënt binnen een onder de gegeven omstandigheden
redelijke te achten termijn schriftelijk in kennis stellen indien
zich bij NessFit een geval van overmacht voordoet.
2.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door NessFit niet mogelijk is, langer duurt dan 6
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat de andere partij tot schadevergoeding
gehouden kan worden.
3.
Indien NessFit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
ART.14: GESCHILLEN
Op deze voorwaaren alsmede op alle Overeenkomsten tussen
NessFit en de Cliënt en alle daaruit voortvloeiende
rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Zulks
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

