Algemene voorwaarden EcoVlonders
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
EcoVlonders: de onderneming met de handelsnaam “EcoVlonders”, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59484373. EcoVlonders is tevens een gedeponeerd handelsmerk onder
inschrijvingsnummer 0949806.
Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen ECOVLONDERS
en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en
waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met ECOVLONDERS een overeenkomst heeft gesloten,
respectievelijk wenst te sluiten.
Montagehandleiding: de handleiding waarin instructies staan over hoe het product dient te worden
gemonteerd en de wijze waarop het product dient te worden behandeld.
Artikel 2. Algemeen
1. Alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door ECOVLONDERS
worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangstname van de producten,
aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere
mondelinge, telefonische of op andere wijze opgegeven wijzigingen dan wel op latere tussen
ECOVLONDERS en de klant tot stand gekomen overeenkomsten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. ECOVLONDERS en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
2. De door ECOVLONDERS gemaakte aanbieding/offerte is vrijblijvend; zij is geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. ECOVLONDERS is slechts aan de aanbieding/offerte gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij
anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbieding/offerte is exclusief BTW, en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
transportkosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte
opgenomen aanbod is ECOVLONDERS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ECOVLONDERS anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ECOVLONDERS niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 5. Onderzoek, klachten
1. De klant dient bij levering van het product deze te controleren op zichtbare gebreken, en/of het
geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Klachten over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen uiterlijk
binnen 72 uur na levering te geschieden, bij voorkeur schriftelijk.
3. In geval van tijdige bezwaar heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te
schorten.
4. Alle klachten, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het
geleverde, of, indien dat redelijkerwijs onmogelijk is, tot terugbetaling van de aankoopsom.
5. Indien het alsnog leveren van het product niet meer mogelijk of zinvol is, zal ECOVLONDERS slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 7 (“Garantie”).
Artikel 6. (Aan)betaling
1. Bij rechtstreeks levering af magazijn dient betaling direct per pin dan wel contant plaats te vinden.
2. In het geval de producten door ECOVLONDERS besteld moeten worden dient de klant 50% van het
totaalbedrag aan te betalen. Vlak voor of bij levering van het product dient het restant te worden
voldaan.
3. Iedere betaling van de klant strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem
verschuldigde rente alsmede van de door ECOVLONDERS gemaakte invorderingskosten en/of
administratiekosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande
vordering.
4. Indien door de klant een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is
overschreden, vervallen de aan de klant op de factuur toegekende kortingen en is hij van
rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de
datum waarop de klant met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van ECOVLONDERS
op de klant opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder
ingebrekestelling onmiddellijk in.
5. In het geval dat de klant: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd; b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der
wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; d. nalaat een factuurbedrag of
een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e. overgaat tot staking of
overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte van zijn bedrijf inbrengt in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
heeft ECOVLONDERS door het enkel plaatsvinden van een van de voornoemde omstandigheden het
recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van de door
ECOVLONDERS verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 7. Garantie
1. Op de door ECOVLONDERS geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de
duur van vijf (5) jaar na levering.
2. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier
van ECOVLONDERS en/of de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die leverancier
en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
3. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch
oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding
vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde
en/of schadevergoeding.
4. Voorafgaand aan of gelijktijdig met de levering van de producten wordt de Montagehandleiding
aan de klant overhandigd.
5. De klant zal geen beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van ECOVLONDERS de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
proberen aan te brengen aan het product en/of dit product hebben gebruikt voor doeleinden
waarvoor het product niet is bestemd.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien het door ECOVLONDERS geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid tegenover
de klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder artikel 7 (“Garantie”) is bepaald, met dien
verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het
bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2. ECOVLONDERS is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de
regeling productaansprakelijkheid.
3. Evenmin is ECOVLONDERS aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld
en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van
het geleverde product.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Door ECOVLONDERS geleverde producten blijven eigendom van ECOVLONDERS tot aan het
moment van volledige betaling van alles wat de klant uit hoofde van, samenhangende met of
voortvloeiende uit de door ECOVLONDERS geleverde producten aan ECOVLONDERS verschuldigd is.
2. De klant heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht
te vestigen of enige ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te
vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de klant toegestaan de zaken aan derden
te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de
klant de verkregen gelden aan ECOVLONDERS overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn
verkocht, de verkregen vorderingen aan ECOVLONDERS overdragen.
4. Als tengevolge van be- of verwerking door de klant het eigendomsrecht van ECOVLONDERS
rustend op de door ECOVLONDERS geleverde producten verloren is gegaan, moet de klant voor
ECOVLONDERS een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. ECOVLONDERS heeft altijd het recht de producten die zich onder de klant (of derden) bevinden,
maar ECOVLONDERS in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra ECOVLONDERS in
redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ECOVLONDERS voortvloeien uit het
algemene recht: met name behoudt ECOVLONDERS ook het recht de klant na het onder zich nemen
van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Artikel 11. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn KvK
nummer 59484373
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst

