Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden van Adequat V.O.F., gevestigd te Goedentijd 66B, 5131 NS
Alphen (NB), inschrijving Kamer van Koophandel te Tilburg 180.33634.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door
Adequat uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle offertes van Adequat zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Adequat schriftelijk anders is
aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Adequat deze heeft aanvaard of bekrachtigd.
Artikel 3: Betaling
3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingbedrag dient te
geschieden bij levering.
3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden, is de betalingstermijn binnen
10 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Adequat en de klant schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.4 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Adequat zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het
gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de
vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum
van € 226,00.
3.5 Adequat is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende
zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze
zekerheid niet kan worden gegeven.
Artikel 4: Eigendomsovergang.
4.1 De eigendom der geleverde zaken gaat pas over aan de klant nadat de koopprijs, eventueel
verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken.
Indien de klant de geleverde, maar door hem aan Adequat niet volledig betaalde, zaken overdraagt, in
gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of
beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Adequat binnen 5 dagen daarna, verbeurt de
klant een niet voor matiging vatbare boete van ten minste drie maal de niet betaalde geldsom.
Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie
5.1. Indien de klant wenst te reclameren dan dient de klant dit direct daarna of binnen 24 uren na
ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Adequat te reclameren. Bij zaken welke door of
namens de koper zelf worden verwerkt en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst
van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade / het gebrek niet uiterlijk

waarneembaar is, dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het
werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en
geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van
geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
5.2 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot
Adequat gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Adequat is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf- en/of
stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk,
ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Adequat verrichte werkzaamheden,
behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Adequat.
6.2 Adequat zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door
welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Adequat en de klant.
6.3 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 7: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der
overeenkomst voor Adequat niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Adequat het recht, zonder
alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Adequat, waardoor de normale
uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan
weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en
waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen
of te leveren zaken, maatregelen van de overheid evenals de gevolgen hiervan. Tevens wordt als
overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van
Adequat en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Adequat
onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Adequat, haar leverancier(s) en/of door haar in te
schakelen derden.
Artikel 8: Ontbinding
8.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van
faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Adequat het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch
onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Adequat ten laste
van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
8.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Adequat,
tenzij Adequat nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij
uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Adequat op
vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 9: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Den Bosch zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van tussen Adequat en haar klanten bestaande geschillen.
Artikel 10: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Adequat
gedaan of aangegaan.
Artikel 11: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Adequat en de klant in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.

