ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES
1.

DEFINITIES

a

Giquadro: Giquadro B.V.,leverancier en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd in
Hoofddorp, Nederland.
Afnemer of wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met Giquadro BV een overeenkomst
wenst af te sluiten of heeft afgesloten, of aan wie een aanbieding of voorstel is gedaan namens
Giquadro BV.
Product: elk en alle producten die te koop worden aangeboden door Giquadro BV aan een afnemer.
Aanbiedingen door Giquadro, overeenkomsten tussen Giquadro en de wederpartij, en de uitvoering
van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze
voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt
hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.
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2.

OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1

2.7

Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een
opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn.
Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de
offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand
wanneer de directie van Giquadro binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze
opdracht schriftelijk bevestigt.
Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de
te verstrekken of verstrekte opdracht.
Giquadro kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Giquadro daaraan niet
gebonden.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Giquadro niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.

MATERIAAL/KWALITEIT

3.1

Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en
structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
Technische gegevens, maten, gewichten, prijzen e.d. welke vermeld in offertes en andere documenten
zijn niet bindend voor Giquadro en zij behoudt zich de gebruikelijke speling voor.
Geringe afwijkingen geven de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, zijn (betalings-)
verplichtingen op te schorten of schadevergoeding te vorderen.
Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.
De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur
en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.
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4.

LEVERING EN LEVERTIJD

4.1

Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig
zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van de leverancier.
De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden
gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De
leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in geval van overmacht, verplicht de schade
van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt
kan worden gemaakt.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht van
ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier
heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan
om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.
Wanneer een bestelling of delen daarvan als gevolg van het uitblijven van de benodigde gegevens
van de wederpartij niet kan of kunnen worden geleverd en langer dan 6 maanden moet worden
opgeslagen is de wederpartij verplicht de kosten hiervan te vergoeden.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/opslag Giquadro.
De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Komen Giquadro en de afnemer bezorging overeen, dan geschiedt het vervoer van de aankopen
naar de plaats van aflevering tegen overeen gekomen kosten, mits deze aan de verharde weg is
gelegen en met volle vracht normaal door het gebezigde vervoersmiddel is te bereiken. Giquadro
behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Het lossen van
de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ongeacht of levering franco danwel
anderszins is overeengekomen.
Giquadro is, nadat zij in gebreke is gesteld, gedurende termijn voor de nakoming niet aansprakelijk
voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn, de afnemer ontleent hieraan niet het
recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten.

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.7

5.

AANSPRAKELIJKHEID

5.1
a

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
Onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik daarvan
voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is.
Onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij
ingeschakelde personen.
De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de
leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).
De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het
bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert
dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst
Onverminderd het bovenstaande is Giquadro niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik van de afnemer.
Giquadro is niet aansprakelijk op welke wijze dan ook voor geschillen tussen de afnemer en hun
wederkoper(s) of andere derde partijen.
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6.

RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN

6.1

De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen
8 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit
van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Reclames met betrekking tot uitwendig
waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen geschieden.
Na het verstrijken van de termijn die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan
uitgegaan dat de wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de
leverancier niet meer in behandeling genomen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt
zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Giquadro en op de wijze zoals door Giquadro
aangegeven.
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7.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1

De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij volledig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
De wederpartij geeft voorzover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de leverancier de
geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de wederpartij in verzuim is.
De afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud rust te
verkopen of te verwerken. Deze zaken verpanden, of op welke wijze dan ook inbreuk maken op het
eigendomsrecht van Giquadro. Beschadigingen of tenietgaan van de betreffende zaken is vanaf de
aflevering voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer verleent Giquadro toegang tot de
betreffende zaken.
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8.

BETALING

8.1

Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na
factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
De leverancier kan eisen dat door de wederpartij een aanbetaling wordt gedaan.
Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen
na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn
wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of
schuldvergelijking is uitgesloten.
Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de wederpartij
van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is aan de leverancier
een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een
maand geldt bij de berekening als een gehele maand. Giquadro heeft alsdan het recht verdere
uitvoering van alle met de afnemer lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied
of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te
vorderen, onverlet het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst
af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten
en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim
intreedt, met een minimum van € 225,00.
Iedere betaling door de wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente
en de door de leverancier gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering
gebracht op de openstaande vordering.
Zonder nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd
het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij:
In staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of er beslag op een
gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd.
Komt te overlijden.
Een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor
gestelde termijn voldoet.
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9.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

9.1

Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Giquadro zich de
rechten en bevoegdheden voor die Giquadro toekomen op grond van de Auteurswet.
De ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, constructietekeningen, schema´s, afbeeldingen,
beschrijvingen en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke die door Giquadro
ter beschikking worden gesteld of bij de uitvoering van een opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom
van de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van
de leverancier.
Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van
hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de leverancier
geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die rechten geschonden
mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de leverancier
door of namens de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan verkoop via internet te laten plaatsvinden op wat
voor wijze dan ook, dan wel om prijzen op het internet te vermelden, zonder schiftelijke toestemming
van Giquadro.
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10.

GESCHILLEN

10.2

Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten
evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, het Weens koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij over de totstandkoming, de
uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Giquadro of Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft Giquadro het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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11.

OVERMACHT

11.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Giquadro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Giquadro niet in staat is de verplichtingen
na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Giquadro worden daaronder begrepen.
Giquadro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Giquadro zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
Voor zoveel Giquadro ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Giquadro gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Giquadro is niet verantwoordelijk voor overmacht, tekortkomingen of andersoortige problemen
voortkomend uit afspraken met derden, zoals logistieke dienstverleners of producenten.
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12.

GARANTIE

12.1

12.5

Rekening houdend met andere artikelen in deze algemene voorwaarden, garandeert Giquadro de
kwaliteit van de gebruikte materialen en de beloofde karakteristieken alsmede het juist functioneren
van haar producten. Een garantie voor producten die Giquadro ergens anders inkoopt wordt alleen
gegeven indien dit wordt geleverd door de betreffende producent(en).
De garantie periode is 24 maanden en is geldig vanaf de dag van levering. Binnen deze garantie
periode zal Giquadro B.V. enig defect product, als gevolg van materiaal, ontwerp of constructie
fouten vervangen of repareren. De keuze van reparatie of vervanging wordt alleen door Giquadro
bepaald.
Niet onder deze garantie vallen:
Giquadro producten die zijn aangepast of gerepareerd door de afnemer of wederpartij.
Giquadro producten waarbij de afnemer of een derde partij niet de relevante montage instructies
in acht heeft genomen.
Indien, in de opvatting van Giquadro, het product wat is teruggestuurd voor vervanging of herstel
geen schade of fout vertoont kunnen de kosten volledig worden verhaald op de afnemer.
Het voldoen aan deze garantie verplichting wordt gezien als enige en volledige compensatie.

13.

WIJZIGINGEN, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

13.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, van
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde.
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