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Aura Light
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AURA LIGHT GMBH
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hamburg onder nummer HRB 54986
1. Toepasselijkheid
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.
Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons alleen, indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Behoudens schriftelijke
en uitdrukkelijke overeenkomst in andere zin binden inkoopvoorwaarden van afnemers ons niet.
2. Offertes en prijzen
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor geoffreerde of gepubliceerde prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onze prijzen zijn stuksprijzen, exclusief omzetbelasting en uitgedrukt in euro’s. Wij behouden ons voor om
wijzigingen in de prijzen waartegen wij goederen van derden betrekken en door valutawijzigingen verhoogde kostprijzen, door te
berekenen. Onze prijzen zijn inclusief emballage, echter Europallets worden, indien dit gewenst is, tegen een bedrag van € 50,00 per
stuk excl. B.T.W. in rekening gebracht en na ontvangst van franco retournering volledig gecrediteerd.
3. Kwaliteit en garantie
Wegens de levering van de goederen staan wij tegenover onze afnemers in voor de kwaliteitsnormen, welke vermeld worden in de
fabrieksdocumentatie. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Overigens
verstrekken wij geen verdere garantie, dan die welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, tenzij van het tegendeel
blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke garantieverklaring. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit enig
gebrek van het geleverde artikel. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet voldoen aan een door ons
toegezegde eigenschap van een door ons geleverd artikel.
4. Levering
Voor bestellingen tot € 1.000,00 netto ter verzending aan één adres binnen Nederland of België wordt een bedrag van € 50,00 voor
vrachtkosten in rekening gebracht. Bestellingen hoger dan € 1.000,00 netto ter verzending aan één adres binnen Nederland en België
worden franco geleverd. De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn
schriftelijk uitdrukkelijk is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons niet tot
schadevergoeding. Het risico met betrekking tot de geleverde goederen gaat op de afnemer over zodra de goederen de bestemder
plaatse uit het transportmiddel geladen zijn. Retourzendingen zonder voorafgaand overleg en acceptatie onzerzijds worden
geweigerd. Retour te nemen goederen dienen in originele en actuele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn. Retourzendingen
dienen franco te worden aangeleverd. Onder aftrek van 15% van het netto bedrag worden de goederen gecrediteerd. Speciaal
behandelde of gefabriceerde materialen dan wel incourante materialen kunnen niet worden geretourneerd. Bij levering in gedeelten
hebben wij het recht van betaling van eerdere deelleveringen te verlangen alvorens verdere leveringen te verrichten.
5. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen
jegens ons zal hebben voldaan, waaronder de betaling van de geleverde goederen met eventuele rente en kosten. Het is de afnemer
niet toegestaan de goederen te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen, of aan andere terzake deze goederen rechten te
verlenen. Indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, zijn wij steeds bevoegd de door ons geleverde goederen
als ons eigendom terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden.
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6. Annuleringen
Bij overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming niet van ons kan worden gevergd,
daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat
worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort, en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het
voortduren van die omstandigheden.
7. Betaling
Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto. Wij behouden ons het recht voor voorafgaande betaling of
levering onder rembours te verlangen. Schuldvergelijking is niet toegestaan. Bij niet tijdige algehele betaling van de factuurbedragen
binnen de overeengekomen betalingstermijn zullen wij steeds bevoegd zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de
overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en ongeacht ons recht schadevergoeding
te vorderen. Na het verstrijken van de betaling zijn wij gerechtigd 1% vertragingsrente per maand in rekening te brengen, waarbij een
gedeelte van een maand geldt als volle maand. Alle kosten welke wij tot behoud van onze rechten dienstig mochten oordelen, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten tenminste
15% van het verschuldigde bedragen, met een minimum van € 25,00.
Wij behouden ons het recht voor met het oog op reeds geleverde of alsnog te leveren goederen zekerheid te verlangen voor de tijdige
betaling van de koopsom in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, borgtocht of eigendomsoverdracht tot zekerheid.
8. Reclame
Reclames worden alleen geaccepteerd, als zij binnen acht dagen na aflevering van de goederen schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Het indienen van reclames ontheft niet van de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom.
9. Toepasselijk recht
Op al onze transacties is uitsluitend toepasselijk het Duitse Recht.

