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VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN RJ HOME COLLECTIONS gedeponeerd onder KVKnr. 
33278717 te Amsterdam: 

 

1. Offerte. 

Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

Gemaakte uren m.b.t. het maken van een offerte zullen in rekening worden gebracht bij geen 
akkoord order. 

Leverancier is eerst gebonden, nadat hij een opdracht resp. verkoop, definitief schriftelijk heeft 
aanvaard, resp. heeft bevestigd.  

Daarna hebben offertes een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen van de datum der offerte, 
tenzij uit de offerte anders blijkt. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten 
en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden voor zover hij 
die kent of behoort te kennen. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet inbegrepen, takel- en 
hijswerk, montage, installatiewerkzaamheden, elektra en schilderwerk, vlakken en schonen van 
ondervloeren. De ondernemer blijft eigenaar van de intellectuele eigendommen op de bij de offerte 
verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters, stalen en modellen tot dat deze geheel zijn betaald, 
anders dienen zij op eerste verzoek van de ondernemer teruggegeven te worden, onverminderd 
andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn 
rechten.  

 

2. Overeenkomst. 

De ondernemer is bij het aangaan van een overeenkomst met een consument gerechtigd een 
aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% de koopsom. Tevens dient de afnemer de 
overeenkomst te ondertekenen voor akkoord. 

 

3. Prijs. 

De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. Prijswijzigingen na het sluiten van een 
overeenkomst zullen géén invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoen 
binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. 
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4. Levering. 

De opgave van leveringstermijnen in de offerte, bevestigingen en/of contracten worden naar beste 
weten gedaan en zullen zover mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. 
Leveringsdata worden tijdig afgesproken. De afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijk 
afgesloten afleverruimte welk gemakkelijk bereikbaar is om een vlotte aflevering mogelijk te maken. 
De afnemer dient de ondernemer van bijzondere omstandigheden op te hoogte te stellen, die het 
gebruik van een lift, takel of kraan nodig maakt. Deze kosten zullen voor rekening van de afnemer 
komen. 

 

5. Reclames. 

Onverminderd in het bepaalde in art.8 zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de 
afnemer binnen 8 dagen na levering c.q. na verrichten van de desbetreffende diensten bij de 
leverancier schriftelijk moeten zijn ingediend. 

 

6. Betalingscondities. 

Bij opdracht en/of akkoordbevinding dient 50% van het totaalbedrag te worden aanbetaald.  

Alle betalingen c.q. restbetalingen zullen moeten geschieden contant of vooraf per bank bij 
aflevering.  

Dit geldt ook voor goederen, die door de ondernemer of door derden, moeten worden bewerkt, en 
voor de kosten van deze bewerking, tenzij dat schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
Het bovenstaande geldt ook voor nabestellingen. 

Compensatie met al dan niet vermeende tegen vorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd.  

Een factuur wordt opgemaakt bij alle, ook gedeeltelijke leveringen.  

Verdere nakoming door de ondernemer hoeft niet plaats te vinden, indien openstaande facturen 
niet of niet tijdig betaald zijn. 
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Bij niet tijdig betalingen van wat verschuldigd is, wordt dat bedrag van rechtswege opeisbaar zonder 
nader ingebrekestelling. Inzake van incasso en buitengerechtelijke kosten is de debiteur een bedrag 
van 15% en rente verschuldigd van het totale bedrag.  

Bij ruiling of retourgave van goederen zal een tegoedbon, welk een half jaar geldig is, worden 
uitgeschreven. 

Indien, buiten de schuld van de ondernemer, de afleverdatum naar de toekomst verschoven wordt 
zal het nog openstaande bedrag direct opeisbaar worden. Tevens kunnen dan de kosten van opslag 
van de te leveren goederen in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal bij definitieve aflevering 
afgerekend moeten worden. 

 

7. Annulering. 

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd 
van 30% over wat 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 plaats vinden. De 
bovenstaande percentages staan vast, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is. 

 

8.Eigendomsrecht 

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de 
afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht 
voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan 
of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten, waar zij geleverd zijn te verwijderen, 
totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. 
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9. Risico 

Goederen blijven voor risico van de ondernemer tot het tijdstip dat zij in feitelijke beschikkingsmacht 
van de afnemer zijn overgegaan. 

 

10. Maatopname. 

De maten, die de ondernemer zijn opgenomen of zijn opgenomen in zijn opdracht, zijn voor 
verantwoording van de ondernemer. De afnemer is verantwoordelijk voor de door hem of de in zijn 
opdracht genomen maten. 

 

11. Meerwerk. 

Kosten, die ontstaan zijn doordat de afnemer in gebreke is gebleven om de uitvoering of de 
voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. 

 

12. Derden. 

Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden door derden of niet 
door ondernemer aangedragen derden, die met de afnemer rechtstreeks zaken is overeengekomen.  

 

13. Garantie. 

Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de ondernemer in zowel 
voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor 
door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of diensten. 
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14. Emballage. 

Kisten, kratten, planken, dozen enz. worden tegen kostprijs berekend. 

 

15. Voorrij- en/of advieskosten. 

Het is de ondernemer gerechtigd indien dit vooraf mondeling of schriftelijk aan de klant is gemeld de 
klant voorrij- en/of advieskosten in rekening te brengen. 

 

16. Kennisname 

Middels ondertekening door de afnemer van de offerte en/of afleveringsopdracht verklaart de 
afnemer tevens uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde algemene 
verkoop en afleveringsvoorwaarden en deze onverkort te aanvaarden. 

 

 

 


