Rüegg Cheminée Schweiz AG, Studbachstrasse 7, 8340 Hinwil, Schweiz

Algemene leveringsvoorwaarden van Rüegg Cheminée Schweiz AG
1. Algemeen
Op alle leveringen van Rüegg Cheminée Schweiz AG of een andere dochteronderneming van Rüegg Cheminée Holding AG, CH-8340
Hinwil (hiernavolgend ‘Leverancier’ genoemd) binnen Zwitserland en de EU zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Met de
toekenning van de order aan de Leverancier erkent de besteller deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts rechtsgeldig indien ze door de
Leverancier schriftelijk bevestigd worden. Bij leveringen buiten Zwitserland moet de besteller de Leverancier op de wettelijke en andere
voorschriften dan wel richtlijnen, normen e.d. wijzen die bij vervulling van het contract in acht genomen moeten worden.
2. Orderbevestiging, bestellingswijziging, annulering, eigendomsvoorbehoud
Voor omvang en uitvoering van de levering is de orderbevestiging van de Leverancier doorslaggevend. Materialen of evt. aanvullende
dienstverleningen die niet in de orderbevestiging zijn opgenomen, worden afzonderlijk gefactureerd. Bestellingswijzigingen en annuleringen
vooronderstellen de schriftelijke instemming van de Leverancier. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de besteller.
De Leverancier behoudt zich het eigendom van diens levering voor totdat deze algeheel betaald is en heeft het recht, in geval van achterstalligheid van betaling zijdens de besteller, afstand van het contract te doen en de onbetaald gebleven, reeds geleverde producten terug
te eisen. Daarenboven machtigt de besteller de Leverancier, een dienovereenkomstig eigendomsvoorbehoud in het eigendomsvoorbehoudsregister of andere openbare boeken en registers te laten registreren en verbindt hij zich ertoe zijn medewerking te verlenen aan deze
registratie alsmede aan andere maatregelen die vereist zijn ter bescherming van het eigendom van de Leverancier.
3. Prijzen / betalingsvoorwaarden
De in de documentatie van de Leverancier vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Voor het overige
gelden de prijzen en betalingsvoorwaarden van de offerte. In geval van een prijstoeslag blijven de krachtens de orderbevestiging bepalende
prijzen maximaal 3 maanden na de datum van de toeslag geldig. De bevestigde betalingstermijnen moeten eveneens nageleefd worden
indien na verscheping van de levering af fabriek vertragingen van welke aard dan ook optreden. Het is niet toegestaan, betalingen te reduceren of in te houden door toedoen van klachten, nog niet verstrekte tegoedbonnen of door de Leverancier niet erkende reconventionele
vorderingen. De betalingen moeten tevens voldaan worden indien niet-essentiële productonderdelen ontbreken doch hierdoor het gebruik
van de levering niet onmogelijk wordt gemaakt, of indien achteraf aanpassingen aan de levering vereist zijn.
4. Afbeeldingen, afmetingen, gewichten en uitvoering
Afbeeldingen, afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Als toegezegde eigenschappen gelden louter die producteigenschappen die in
de orderbevestiging of de productspecificaties van Rüegg (montage-/bedieningshandleidingen en maatbladen) uitdrukkelijk als dusdanig
omschreven zijn. Een toezegging geldt uiterlijk tot het verstrijken van de waarborg- of garantietermijn. Constructieve wijzigingen blijven voorbehouden. Materialen kunnen door andere, gelijkwaardige vervangen worden. In bijzondere gevallen moeten bindende afmetingsschetsen
worden opgevraagd. Tekeningen en andere documentatie blijven eigendom van de Leverancier, die zich de auteursrechten voorbehoudt.
5. Leveringstermijn
De leveringstermijn wordt, zo goed als deze voorspeld kan worden, in de orderbevestiging aangegeven en nageleefd. Voor leveringsvertragingen die zijn teweeggebracht door overmacht en stakingen alsook leveringsvertragingen bij de subleverancier kan de Leverancier niet
verantwoordelijk worden gesteld.
De toegezegde leveringstermijn vooronderstelt het nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Aanspraken op schadeloosstelling of orderannuleringen wegens vertraagde leveringen kunnen niet aanvaard worden. Als dag van levering geldt in elk geval de dag
van verscheping af fabriek, waarbij de Leverancier ook het recht heeft, gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
6. Verzending
Voor zover in de orderbevestiging geen andere verzendingswijze is voorzien en geen andere verzendingswijze schriftelijk werd overeengekomen, geschieden alle leveringen ‘franco af fabriek’, resp. EXW conform INCOTERMS 2010 (d.w.z. af de leveringsfabriek in Esztergom,
Hongarije of af andere locaties van de Leverancier in de EU en in Zwitserland).
Voor zover levering door de Leverancier (‘vrij van port’ of CPT) overeengekomen werd, is de Leverancier vrij in diens keuze van transportmiddel. Dergelijke leveringen geschieden aan de in de orderbevestiging vermelde bestemmingslocatie (bestellingsadres of bouwplaats). Indien
deze niet toegankelijk is voor vrachtwagens, moet de besteller te gepasten tijde een alternatieve leveringsplaats vastleggen. Meerkosten voor
het transport zijn voor rekening van de besteller indien deze door diens speciale wensen (expreslevering, speciale aankomsttijden enz.)
veroorzaakt worden. Voor kleine leveringen van toebehoren- en vervangingsonderdelen wordt een adequate toeslag voor kleine hoeveelheden aangerekend.
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In elk geval, d.w.z. ongeacht of EXW, CPT of een andere verzendingswijze overeengekomen werd, (1) gaan gebruik en risico over op de
besteller op het moment van verscheping af fabriek, (2) moeten klachten wegens transportschade onverwijld aan de expediteur (vrachtwagenchauffeur, post enz.) gemeld worden (met kopie ter oriëntatie aan de Leverancier), (3) is het afladen vanaf het hefplatform van de
vrachtwagen de verantwoordelijkheid van de besteller.
7. Controle en aanname van de levering
De besteller is verplicht, de waren na ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien deze niet aan de orderbevestiging of de leveringsbon
beantwoorden dan wel zichtbare gebreken vertonen, moet de klant dit binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis geven; zo niet
geldt de levering als zijnde door de besteller goedgekeurd. Latere klachten worden door de Leverancier niet erkend.
Omtrent gebreken die niet dadelijk vastgesteld kunnen worden, moet de klant reclameren zodra deze herkend worden, uiterlijk evenwel
vóór het verstrijken van de waarborg of garantietermijn. Gebreken heffen de betalingstermijn niet op en geven de besteller geen recht op
eenzijdig verlagen van de koopprijs.
8. Garantie
Voor de onberispelijke toestand van de geleverde producten gelden de wettelijke garantieverplichtingen of de afzonderlijke schriftelijke
garantiebepalingen van de Leverancier.
Van waarborg en garantie uitgesloten is schade veroorzaakt door overmacht alsmede door installatieconcepten, uitvoeringen en gebruikswijzen door eindverbruikers die niet aan de telkenmale doorslaggevende stand der techniek beantwoorden, voorts door het niet naleven van
de technische richtlijnen, materiaalvereisten, montage- en gebruiksaanwijzingen van de Leverancier aangaande dimensionering, montage,
bedrijf en onderhoud alsook ondeskundig werken door derden. Eveneens uitgesloten zijn onderdelen en bedrijfsstoffen die aan natuurlijke
slijtage onderhevig zijn (afdichtingen, elektrische componenten enz.).
De Leverancier vervult zijn waarborg- of garantieverplichtingen door, naar eigen goeddunken, defecte onderdelen gratis te repareren of
vervangingsonderdelen vrij af fabriek ter beschikking te stellen. Verdere rechten op reclamatie en aanspraken op schadevergoeding zijdens de besteller zijn hiermede nadrukkelijk uitgesloten; in het bijzonder heeft de besteller geen aanspraak op vergoeding van kosten voor
vervanging, schadevergoeding, kosten voor het constateren van schadeoorzaken, expertises en gevolgschade door gebreken, behalve bij
onrechtmatig opzet of grove nalatigheid zijdens de Leverancier.
De voornoemde verplichtingen zijn enkel geldig indien de Leverancier tijdig en naar behoren geïnformeerd wordt omtrent opgetreden
schade. Aanspraken op waarborg en garantie komen te vervallen indien de besteller of derden zonder schriftelijke toestemming van de
Leverancier wijzigingen of reparaties aan de levering uitvoeren.
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de juridische relatie tussen Rüegg en de klant is uitsluitend het zakelijke Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag. Exclusieve plaats van de bevoegde rechtbank is Hinwil (Zwitserland), waarbij de Leverancier tevens gerechtigd is, diens aanspraken op de algemene plaats van de bevoegde rechtbank van de klant geldend te maken

Hinwil, 23.3.16. Vervangt alle vorige versies.
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