Algemene Leverings Voorwaarden Hair Concept Benelux Haarwerk, Bevestiging, Verzorging & Onderhoud, Hoofdzaken en Accessoires

1. Alle leveringen en verkopen door Hair Concept Benelux (verder genoemd HCB) vinden uitsluitend plaats op grond van de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden, die als onderdeel van ieder koopovereenkomst,
levering of aanbieding bindend zijn. Veranderingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen dan een onderdeel van koopovereenkomsten of leveringen, wanneer dit schriftelijk door HCB bevestigd is
geworden.
2. BETALINGSVOORWAARDEN
Betalingen dienen plaats te vinden binnen acht dagen na de factuurdatum welke op de HCB factuur is vermeld. Ingeval de betalingstermijn wordt overschreden, is de koper in gebreke zonder dat een sommatie en/of
ingebrekestelling noodzakelijk is, in welk geval HCB vanaf de 15e dag na factuurdatum aanspraak maakt op de wettelijke rente.
In dat geval is HCB tevens gerechtigd verdere leveringen te staken. Koper is verplicht alle door zijn wanbetaling veroorzaakte kosten, met name alle door HCB gemaakte kosten ter incassering van haar vordering (w.o. te
verstaan: administratie- buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten) voor zijn rekening te nemen en aan HCB te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande
factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief BTW) incassokosten. Aanmaningen worden telkens met minstens € 5,00 extra berekend, alsmede een bedrag bestaande uit de wettige rente over het uitstaande
factuurbedrag. Betalingen aan de handelsvertegenwoordigers van HCB zijn niet toegestaan.
3. AANSPRAKELIJKHEID
HCB is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect als welk gevolg zou kunnen zijn van toepassing, gebruik, ofwel hoedanigheid van door HCB geleverde producten. Koper is verplicht HCB te dien aanzien volledig te
vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Indien er sprake is van een kennelijke verschrijving is HCB op geen enkele wijze aansprakelijk en gerechtigd om een herberekening te maken/factureren.
4. MATEN EN GEWICHTEN
Alle maten en gewichten zijn ca. opgaven.
5. RISICO
Alle leveringen door HCB vinden plaats op risico van de koper, waarbij HCB zich het recht voorbehoudt te bepalen vanuit welke plaats de verzending zal geschieden.
6. REMBOURS
HCB is ten alle tijden gemachtigd goederen onder rembours te leveren.
7. LEVERING / VERZENDING
Ingeval HCB levertijden aangeeft, zijn deze bij benadering en nooit absoluut bindend. Overschrijding van bedongen leveringstermijnen door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen aanspraak op ontbinding van de koop
en/of schadevergoeding van welke aard of hoogte dan ook, tenzij de oorzaak van de overschrijding ten grondslag ligt aan grove nalatigheid van HCB. Hieronder kunnen nimmer worden verstaan de gevolgen welke niet
binnen de grens van verantwoordelijkheden van HCB kunnen worden gerekend, ook al zou HCB deze gevolgen geheel of gedeeltelijk hebben kunnen voorkomen of verminderen.
8. WANPRESTATIE
Wanneer de koper één of meer van zijn verplichtingen ten aanzien van HCB niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling verkrijgt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, of wanneer
zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft HCB het recht de koopovereenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke
tussenkomst zal zijn vereist om de reeds geleverde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van HCB op vergoeding van kosten, schades en interesten.
9. EIGENDOMS VOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van HCB tot wanneer de koopprijs en eventuele andere kosten waarvoor de koper aansprakelijk is geheel zijn voldaan, met dien verstande dat de koper gerechtigd zal zijn
de door HCB met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op normale wijze door te verkopen en te leveren dan wel te verwerken. HCB behoudt zich het recht voor van de koper te verlangen dat hij de door HCB
geleverde goederen, zolang deze nog het eigendom zijn van HCB, voor zijn, kopers rekening verzekerd houdt tegen brand, diefstal, molest en dergelijke onheilen. Bij doorverkoop wordt HCB rechthebbende op- en
eigenaresse van de koopprijs der goederen, terwijl de koper op eerste aanmaning van HCB verplicht zal zijn mede te werken aan de totstandkoming van een akte van cessie, waarbij de koper zijn vordering op zijn afnemers
cedeert aan HCB, één en ander tot het bedrag van de door koper aan HCB verschuldigde koopprijs en eventueel anders door koper aan HCB verschuldigde bedragen wegens rente en kosten als in artikel 2 bedoeld. In geval
van verwerking der geleverde goederen wordt HCB van rechtswege eigenaresse van het nieuwe object en kan zij bij doorverkoop van dit object de rechten geldend maken, als in vorige leden van dit artikel bedoeld. Zolang
betaling door koper van de door HCB geleverde goederen niet heeft plaatsgevonden is koper niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven, in financieel eigendom over te dragen of op enigerlei wijze als
zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin des woords ten behoeve van derden te doen dienen.
10. GARANTIE
HCB garandeert dat de verkoopproducten vrij zijn van fabrieks- en materiaalfouten, voor een periode van 6 maanden. De garantieperiode gaat in bij levering aan de koper. Indien gebruiks- of onderhoudsvoorschriften van
HCB niet worden opgevolgd, of veranderingen aan producten worden aangebracht, vervalt iedere vorm van garantie. Het valt onder kopers verantwoording te bewijzen aan HCB, dat kwaliteitsgebreken aan producten van
HCB op het tijdstip van levering aanwezig waren en dient dit schriftelijk binnen 8 dagen aan HCB te melden. Haarwerksystemen met een permanente of semi-permanente aard van bevestiging, vallen buiten het recht op
garantie. Wanneer de koper terecht een beroep doet op garantieaanspraken, is het aan HCB om naar eigen keuze dan wel de koopprijs te crediteren, ofwel vervangende producten te leveren voor zover mogelijk.
Verdergaande aanspraken op kwaliteitsgebreken aan producten van HCB zijn uitgesloten.
11. RECLAMATIES
Reclamaties moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zending schriftelijk (per mail of brief) bij HCB worden ingediend. Reclamaties geven koper geen recht de betaling over het niet betwiste deel van de vordering op te
schorten. Retourzendingen wegens door HCB ongegrond bevonden reclamaties, ontheffen de koper nimmer van zijn verplichting tot betaling en houden HCB gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten aan de
koper in rekening te brengen, alsmede de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en ter beschikking te houden, totdat de som van het verschuldigde geheel zal zijn voldaan.
12. RETOURZENDINGEN
Retourzendingen worden door HCB alleen behandeld onder vermelding van: aankoopdatum en factuurnummer. Indien deze gegevens niet gelijktijdig worden medegedeeld, geldt de retourzending als zijnde niet door HCB
ontvangen. Ingeval van een retourzending naar aanleiding van garantieaanspraken, dienen de reclamatie gronden duidelijk door de koper schriftelijk te worden medegedeeld, om zodoende deze garantieaanspraak geldig te
doen zijn.

