Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden
1.

TOEPASSELIJKHEID
1.1 Tenzij in onderstaande voorwaarden hiervan word afgeweken, zijn op alle overeenkomsten van
Sunnyline met derden van toepassing de regelingen opgenomen in het Nederlands Burgerlijk
Wetboek.
1.2 Voor zover niet anders dan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn onderstaande
voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van
Sunnyline aan c.q. met derden.
1.3 De inkoop- of andere voorwaarden van koper of opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij
deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard.
2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen en andere
kostenverhogende factoren voorbehouden.
2.2 Opgaven van prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 Alle door ons verstrekte opgaven d.m.v. afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op enig andere
wijze verstrekte prijsopgaven en overige gegevens zijn vrijblijvend en niet bindend. Koper kan
hieraan geen rechten ontlenen.
3. LEVERING
3.1 Slechts schriftelijk bevestigde opdrachten worden door ons uitgevoerd.
3.2 De aangegeven levertijden zijn bij benadering en zullen door ons zo veel mogelijk in acht worden
genomen.
3.3 Opdrachten waarbij de koper verantwoordelijk is voor de keuze van het materiaal en de maten
niet standaard in ons assortiment worden gevoerd, kunnen nadat deze op enige wijze door ons
in behandeling zijn genomen, niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.
3.4 Wordt een wijziging in de opdracht zoals bedoeld onder 3.3 alsnog door ons aanvaard, dan wordt
deze wijziging slechts uitgevoerd nadat hiervan een schriftelijke bevestiging door ons is
ontvangen. De extra kosten als gevolg van deze wijziging komen voor rekening van de
koper/opdrachtgever.
3.5 Indien opdrachtgever een opdracht zoals bedoeld onder 3.3 alsnog annuleert, dan is deze
aansprakelijk voor alle kosten die reeds door ons in verband met genoemde opdracht werden
gemaakt, welke kosten minimal 25% van de waarde van de opdracht zullen bedragen.
3.6 Alle bijkomende kosten veroorzaakt door vertraging in de aflevering veroorzaakt door het
uitblijven van nadere noodzakelijke gegevens of instructies van de koper, komen voor rekening
van de koper/opdrachtgever.
3.7 Indien levering in gedeelten moet geschieden, dan wordt elke levering als een afzonderlijke
transactie beschouwd.

3.8 Indien er zich in de omstandigheden wijzigingen voordoen welke de uitvoering van de opdracht
belemmeren dan wel onmogelijk maken en deze omstandigheden buiten de wil van Sunnyline
zijn gelegen, kan Sunnyline de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
4. TRANSPORT
4.1 Levering in Nederland is franco huis en geschiedt door een door ons te bepalen expediteur en op
een door ons te bepalen wijze.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
materialen.
4.3 Direct na aankomst dient koper de geleverde goederen te controleren op schade aangebracht
tijdens het transport. Sunnyline is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport dat heeft
plaatsgevonden zoals genoemd in 4.2.
5

GARANTIE

5.1 Ondanks zorgvuldige controle van toegepaste materialen, zijn kleine afwijkingen in kleur t.o.v.
de getoonde stalen en monsters alsmede kleine weeffouten in het doek niet te vermijden.
Slechts indien er grove weeffouten in het doek worden geconstateerd wordt door ons, onder
afgifte van het afgekeurde doek, een nieuw doek geleverd, zulks ter beoordeling van
Sunnyline.
5.2 Alleen schriftelijke reclames welke binnen 8 dagen na levering bij ons worden ingediend,
worden door ons in behandeling genomen.
5.3 Voor zonweringen bestemd voor montage buitenshuis, geldt een garantietermijn van zeven jaar
vanaf de dag van levering
5.4 Voor zonweringen bestemd voor montage binnenshuis geldt een garantietermijn van twee jaar
vanaf de dag van levering
5.5 Gemoffelde onderdelen, door ons expliciet als gemoffeld geleverd, worden door ons
gegarandeerd onder de condities van de Vereniging van Metalen -Ramen fabrikanten (VMR)
voor de duur van zeven jaar gerekend vanaf de dag van aflevering.
5.6 De garanties onder 5.3, 5.4 en 5.5 worden door ons gegeven onder voorbehoud van normaal
gebruik en onderhoud en omvatten uitsluitend de vervanging of herstel van het als ondeugdelijk
aangetoonde onderdeel.
5.7 Vervanging of herstel wijzigt niet de aanvangsdatum van de garantietermijn, zodat de datum
van eerste levering als aanvangsdatum voor de garantietermijn blijft gelden.
5.8 Aanspraken op de garantiebepalingen worden slechts door ons in behandeling genomen onder
overlegging van een door ons afgegeven garantieverklaring dan wel de inkoopfactuur.
5.9 Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing wanneer het betreft:
a. kleine te verwaarlozen onvolkomenheden, welke geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de
toepassing van het product
b. beschadigingen als gevolg van niet door of namens Sunnyline uitgevoerde werkzaamheden;
c. beschadigingen ten gevolge van tijdelijke plotseling optredende veranderende omstandigheden in het milieu.
5.10 Op goederen door ons van derden betrokken, zijn tevens van toepassing de door onze
leveranciers gehanteerde garantiebepalingen.

6.

BETALING

6.1 Betaling uitsluitend netto in EURO’s binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper of opdrachtgever een rente verschuldigd van
1,5% per maand van het totaal verschuldigd bedrag.
6.3 Indien koper of opdrachtgever, na in gebrekenstelling weigert aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen, is hij tevens gehouden tot vergoeding van alle door Sunnyline in verband met de
invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte van de
laatste wordt bepaald op 15% van het totaal alsdan verschuldigde bedrag.
6.4 Een beroep op garantiebepalingen dan wel een beroep op een onvolkomenheid in de nakoming
van de verplichtingen van Sunnyline, schort de betalingsverplichting van koper of
opdrachtgever niet op.
7.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door ons geleverde goederen blijven eigendom van ons totdat zij volledig zijn betaald.
Ter dekking van onze aanspraken dienen niet alleen de reeds geleverde, niet betaalde goederen
worden teruggegeven, maar ook de door ons geleverde goederen die reeds wel werden betaald,
dit alles tot de hoogte van het totale bedrag van onze aanspraken.
8.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Sunnyline sluit alle aansprakelijkheid voor schade ontstaan of veroorzaakt door een gebrek aan
de door haar geleverde goederen uit.
8.2 Zodra koper in het bezit van de gekochte goederen is gekomen, is deze aansprakelijkheid voor
schade aan de door Sunnyline geleverde goederen, waaronder ook begrepen de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
9. GESCHILLENREGELING
9.1 Alle geschillen betreffende de totstandkoming de uitleg of de uitvoering van de opdracht,
alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de order, hetzij juridisch, hetzij
feitelijk, geen enkel uitgezonderd, worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen dan
wel Terborg.
9.2 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt.

Deze voorwaarden zijn opgemaakt te Arnhem en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Arnhem.

