
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle door
ons  of  te  sluiten  overeenkomsten  en  door  ons
gemaakte  offertes  zulks  met  uitsluiting  van  alle
voorwaarden,  door  kopers  op  hun  briefpapier,
bestelformulieren,  nota's  etc.  gesteld  en /  of
gedeponeerd.  Met  het enkel  verstrekken van een
opdracht,  aanvaardt  de  opdrachtgever  deze
voorwaarden.  Afwijkingen  van  deze  voorwaarden
zijn per transactie mogelijk mits door ons schriftelijk
bevestigd.

Prijzen en aanbiedingen
Tenzij  uitdrukkelijk  anders  vermeld,  zijn  onze
offertes geheel vrijblijvend. Een koopovereenkomst
komt eerst tot stand, nadat wij de order schriftelijk
hebben bevestigd. Wij behouden ons het recht voor
in  gesloten  overeenkomsten  kostprijs  wijzigingen
door te voeren.

Levertijden
Levertijden  worden  nimmer  gegarandeerd.  Niet-
tijdige  levering  geeft  de  koper  geen  recht  op
schadevergoeding,  noch  op  ontbinding  van  de
overeenkomst.  Het  eventueel  annuleren  van  een
order als gevolg van een te late levering kan slechts
door  ons  na  onderling  overleg  worden
geaccepteerd.

Leveringen
Leveringen  geschieden  in  het  algemeen  franco
huis, afwijkende condities voorbehouden
Goederen reizen voor risico van de koper ook bij
franco levering. Een meer- of minder levering van
10% op  de  bestelde  aantallen  behouden  wij  ons
steeds voor.

Betaling
Betaling  dient  plaats  te  vinden  binnen  10  dagen
-2% korting op het netto bedrag dan wel 30 dagen
na factuurdatum netto zonder aftrek, tenzij  anders
overeengekomen.

Reclames
De afnemer dient de goederen direct bij ontvangst
to  controleren  op  afmeting,  maatvoering,  gewicht,
hoeveelheid, kwaliteit en afwerking.
De afnemer  dient  binnen 10  dagen na  ontvangst
van  de  goederen  eventueel  geconstateerde
afwijkingen  schriftelijk  aan  ons  te  melden,  bij
gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.
Indien  een  reclame  door  ons  als  gegrond  wordt
erkend,  dan  kunnen  wij  met  uitsluiting  van  alle
rechten op schadevergoeding  door  de koper,  van
herlevering afzien, of de goederen laten herstellen
of vervangen.

Retourzendingen
Terugzending van gekochte goederen mag slechts
geschieden  na  onze  schriftelijke  bevestiging.
Retour zending vindt plaats voor rekening en risico
van de koper.

Risico- en eigendomsovergang
Het risico van verlies of  schade aan de gekochte
goederen  gaat  op  de  afnemer  over  zodra  de
goederen  bij  Hetraco B.V.  ter  verzending  worden
geladen of in diens opdracht elders ter verzending
worden geladen.
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet, zijn wij gerechtigd de goederen op kosten
van de koper terug to nemen en op te slaan, totdat
de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
De koper verbindt zich in dit geval de goederen op
eerste  aanvraag  terug  te  geven  en  ter  zake  alle
gewenste  medewerking  te  verlenen  zoals  het
verschaffen van toegang tot de opslagruimte e.d.

Aansprakelijkheid / overmacht
Wij  aanvaarden  geen  enkele  aansprakelijkheid
indien Hetraco B.V. niet in staat is aan een of meer
van haar verplichtingen te,voldoen ten gevolge van
een omstandigheid buiten haar macht.
Hetraco  B.V.  is  in  een dergelijk  geval  gerechtigd
zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst
bij  aangetekend  schrijven  geheel  of  gedeeltelijk
ontbonden te verklaren of  de uitvoering geheel of
gedeeltelijk  uit  te  stellen,  zonder  aan  enige
schadevergoeding gehouden te zijn. 
Onder  bedoelde  omstandigheden  zijn  begrepen
oorlogs-handelingen,  stakingen,  wettelijke-  en
overheidsmaatregelen, bedrijfsbezetting,  sabotage,
gebrek  aan  energie  of  grondstoffen,  transport-
problemen,  vertraagde  levering  door  onze
toeleveranciers  alsmede  alle  andere
omstandigheden die Hetraco B.V. redelijkerwijs niet
kon  voorzien.  Verder  kan  Hetraco  B.V.  nimmer
aansprakelijk  worden  gesteld  voor  schade  door
koper  geleden  ten  gevolge  van  foutieve  of
ondeugdelijke levering of gebreke van de geleverde
goederen.

Geschillen
Alle geschillen waartoe de overeenkomsten met de
koper  aanleiding  geven  zullen  uitsluitend  kunnen
worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  in
Zutphen,  tenzij  het  geschil  betreft,  dat  tot  de
competentie  van  de  Kantonrechter  te  Apeldoorn
hoort.
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