Algemene Voorwaarden Tekvor Care Nederland BV
§ 1 Geldigheid
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van TekVor-Care
Nederland BV aan hun commerciële wederverkoper, zelfs als toekomstige bestellingen zonder
uitdrukkelijke verwijzing naar de Algemene voorwaarden verhandeld worden.
Voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen, wijzigingen hierin gelden alleen als deze
door TekVor-Care Nederland BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Als commerciële
wederverkoper zoals hierboven gedefinieerd wordt bedoelt iedere koper die geen consument of
gebruiker is.
2. Van onze contractuele voorwaarden afwijkende afspraken moeten schriftelijk worden ingediend.
Sales medewerkers en vertegenwoordigers van TekVor-Care Nederland BV zijn niet toegestaan om
mondelinge aanvullende afspraken te maken. Als deze toch verbale aanvullende overeenkomsten of
garanties bieden die verder gaan dan de schriftelijke koopovereenkomst, moeten deze vooraf
worden getoetst en schriftelijk worden bevestigd door TekVor-Care Nederland BV.
3. Indien afzonderlijke bepalingen van de Algemene voorwaarden niet handelbaar zijn voor samen
werking zullen de overige Voorwaarden wel van kracht blijven. Afzonderlijke bepalingen zullen
worden aangepast in de Voorwaarden bij het afsluiten van het verkoopcontract zodat de
werkzaamheid gehandhaafd blijft.
§2 Aanbiedingen, Verkoopcontracten en prijzen
1. Aanbiedingen en offertes zijn altijd vrijblijvend. Een schriftelijk aanbod van TekVor- Care
Nederland BV geldt voor de periode van 3 weken en is binnen die periode bindend. Inkoopcontracten
en andere overeenkomsten gelden na schriftelijke bevestiging van de bestelling van de koper door
TekVor-Care Nederland BV. De bij de offerte behorende aanbiedingsdocumenten zoals foto's,
tekeningen, gewichten en afmetingen worden, tenzij anders overeengekomen, kunnen afwijken van
de werkelijke artikelen.
2. TekVor-Care Nederland BV richt zich met hun aanbiedingen uitsluitend aan wederverkopers en
niet aan consumenten.
3. Alle prijzen zijn exclusief wettelijke BTW, tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn af fabriek,
inclusief het laden van de goederen, maar exclusief verpakking van toepassing.
De verzendkosten en eventueel vereiste verzekeringskosten, invoerrechten en Douane zijn voor
rekening van de koper.
§ 3 Levering
1. Naleving van de levertijd door TekVor-Care Nederland BV voldoet in de verwachting van de
contractuele verplichtingen door de koper.
2. De levertijden aangegeven door TekVor-Care Nederland BV alsmede ook schriftelijke kennisgeving
zijn niet-bindende uitspraken. Indien specifieke levering niet conform specifieke afspraken worden
geleverd ontheft dat de koper niet van de verplichting om een redelijke termijn van respijt voor de
dienstverlening in acht te nemen en de goederen alsnog af te nemen.
Dit geldt niet indien TekVor-Care Nederland BV een deadline of afspraak uitdrukkelijk en schriftelijk
als een zogenaamde. "bindende leverdatum" heeft genoemd.
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3. De levertijd wordt verlengd in geval van overmacht en alle onvoorziene omstandigheden, die na de
ondertekening van het contract en waarvoor TekVor-Care Nederland BV niet te verwijten is. Dit geldt
ook als deze omstandigheden bij toeleveranciers en onderaannemers van TekVorCare Nederland BV
van toepassing is. Begin en einde van deze voorvallen worden door TekVor-Care Nederland BV
onmiddellijk aan de klant meegedeeld. Als de levering is vertraagd door overmacht of andere
onvoorziene omstandigheden die meer dan 3 (drie) maanden duren, kan de koper de overeenkomst
ontbinden.
4. TekVor-Care Nederland BV behoudt het recht om van de verplichting om van het contract af te
zien als de goederen die door een sub-leverancier worden geleverd op de datum van levering en
blijkt dat de levering geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Deze zelfvoorziening reservering is alleen van
toepassing wanneer TekVor-Care Nederland BV niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan
aflevering, met name wanneer Tekvor Care Nederland BV in de tijd met de onderaannemers een
congruentie beding op de prestaties van de contractuele verplichtingen heeft afgesproken. Indien de
goederen niet worden geleverd, dan stelt TekVor-Care Nederland de klant hiervan onmiddellijk op de
hoogte. Eventueel betaalde bedragen van de aankoopprijs zullen onmiddellijk worden terugbetaald.
5. TekVor-Care Nederland BV behoud zich het recht om redelijkerwijs in delen de leveren. Een
wederverkoper kan op afroep kopen, de goederen worden dan opgehaald op de afgesproken
deadline. Overschrijdt de koper de aankondiging van zijn pick-up tijd met meer dan 2 weken, dan
worden de goederen opgeslagen voor rekening en risico van de koper.
6. Hetzelfde geldt als de zending wordt vertraagd op verzoek van of door schuld van de koper.
Overschrijdt de koper de levertijd/pick-up tijd met meer dan 3 maanden, is TekVor-Care Nederland
BV gerechtigd, na het instellen van een redelijke termijn de goederen te vrij te geven en aan de koper
met een redelijk verlengde periode aan te bieden. Tekvor-Care Nederland BV heeft ook in dit geval
het recht om na 3 maanden na de afgesproken levertijd vraag de goederen terug te ontvangen.
§ 4 Betaling
1. Na levering en het gereed zetten voor afhalen van de goederen door TekVor-Care Nederland BV
zijn rekeningen, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle betalingen worden
direct door de koper en zonder aftrek (korting, kortingen) binnen 10 dagen na ontvangst van de
goederen aan TekVor-Care Nederland BV voldaan.
2. Indien de koper op een afgesproken termijnbetaling verzuimt het afgesproken bedrag tijdig te
betalen en is het resterende bedrag ten minste 25% (vijfentwintig procent) van de aankoopprijs, dan
is de totale aankoopprijs onmiddellijk opeisbaar.
3. Betaling in andere valuta dan Euro (€) is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming
van Tekvor-Care Nederland BV. Verdiscontering van kosten, wisselkosten, belastingen en
incassokosten zijn voor rekening van de koper en zijn onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien de koper met de betaling van de aankoopprijs of een betaaltermijn in verzuim is, zal hij op
de aankoopprijs of betaaltermijnen een vertragingsrente tegen het tarief van 8 procentpunten per
jaar betalen boven het basistarief. De gevolgen van de verdere financiële schade blijft
voorbehouden.
5. Indien het betalingsgedrag van een koper na levering uitgegroeid tot significante verslechtering
van de financiële omstandigheden van de koper en dit correcte betalingen in gevaar brengt, kan
TekVor-Care Nederland BV toekomstige leveringen blokkeren goederen en vooruit betaling
bedwingen.
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§ 5 Risico-overgang
1. Bij het verzenden van de goederen is het transportrisico verantwoordelijkheid van de koper, zelfs
als er deelleveringen worden gemaakt of diensten door TekVor-Care Nederland BV worden
overgenomen (zoals verzendkosten of levering).
2. Op verzoek van de koper kan TekVor-Care Nederland BV op kosten van de koper de goederen
tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico’s verzekeren.
De overname van deze extra diensten laten het risico onder § 5 par. 1 onaangetast. Als de verzending
wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de gedekte risico’s gevaar lopen is dit voor
verantwoordelijk van de koper, gaat het risico vanaf de datum van verzending van deze
over, maar is TekVor-Care Nederland BV verplicht op verzoek van de koper en op diens kosten de
verzekering aan te passen.
3. Indien de koper geen vereisten stelt dat de leverdienst, zal TekVor-Care Nederland de selectie van
verzendmethode en verzendkosten op zich nemen, zonder dat daarbij expliciet de goedkoopste
verzendmethoden te hoeven kiezen.
§ 6 Retentie
De koper kan alleen gecompenseerd worden met uitdrukkelijke toestemming van TekVor-Care
Nederland BV, niet worden betwist of zijn wettelijk vastgesteld. Op een retentierecht dat niet
gebaseerd is op het afgesloten contract, kan door de koper niet worden uitgeoefend.
§ 7 Rechten
Door ondertekening van de vrachtbrieven bij ontvangst voor zendingen naar tekening of beschrijving
of een ander document van de koper aanvaardt koper de verantwoordelijkheid voor schade aan
derden. Dit garandeert dat de rechten van derden niet worden geschonden en stelt TekVor-Care
Nederland BV een vordering van een derde tot dan toe vrij.
§ 8 Eigendomsvoorbehoud
1. TekVor-Care Nederland BV behoudt het eigendomsrecht tot volledige betaling van de aankoopprijs
is voldaan. De koper kan de goederen - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
TekVor-Care Nederland BV – niet verpanden noch in zekerheid stellen. Bij Inbeslagneming,
verbeurdverklaring of andere beschikkingen door derden, stelt de koper TekVor-Care Nederland BV
onverwijld in kennis.
2. De koper heeft slechts recht op de gereserveerde goederen als in de normale gang van zaken
verkopen en voor zover de eisen uit de doorverkoop als volgt op de TekVor-Care Nederland BV
passeren: De koper van TekVor-Care Nederland BV al tot het bedrag van hun koopsom beweren alle
vorderingen met alle bijkomende rechten op hem van de wederverkoop aan de koper of derden
ontstaan, namelijk ongeacht of de gereserveerde goederen worden doorverkocht zonder of na
verwerking.
§ 9 documentatie en middelen opdruk
De door TekVor-Care Nederland BV afgegeven documenten of bestanden zoals reclame uitingen,
artwork, zegels, sjablonen, enz. worden zorgvuldig gebruikt en behandeld. Terugzending is alleen op
uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zijn rekening en risico.
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§ 10 Gebreken, berisping, garantie en beperking
1. De garantie geldt niet voor commerciële kleuren- en maatvariaties op het oppervlak en niet op
kleine wijzigingen door middel van modellering en wijzigingen in de productie als de verschillen en
veranderingen in individuele gevallen redelijk zijn. Als de goederen van de TekVor-Care Nederland BV
met behulp van gereedschap (Stereotypen, kunstwerk, postzegels, etc.) geproduceerd voor de klant,
zodat de TekVorCare niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen van de template gebruikt, en de
Hulptroepen gebruikt.
2. De koper is verplicht om terug te keren ontvangen goederen onmiddellijk in overeenstemming
met §§ 376, 377 HGB op
check duidelijke gebreken, tekorten of verkeerde leveringen en over de
berisping TekVor-Care GmbH. Indien de koper of het onderzoeksrapport, geldt dan de
Ontvangen goederen in kwantiteit en kwaliteit als besteld.
3. In geval van klachten, de koper is verplicht de goederen gewraakte TekVor-Care
GmbH terug in hun oorspronkelijke of een gelijkwaardige verpakking voor inspectie. bij
gerechtvaardigde en tijdige reclame, de TekVor-Care GmbH verzendkosten
onmiddellijk terug te betalen en op basis van de tekortkomingen in de weg van de latere prestaties. §
439 BGB
op te lossen levering of verwijdering van defecten. De TekVor-Care GmbH is niet om
Aanvullende prestaties als interventies of wijzigingen aan zonder hun toestemming
De goederen zijn gemaakt, tenzij de koper kan bewijzen dat het defect niet door
deze interventies en veranderingen veroorzaakt wurde.Im geval van de vervanging dalen,
hun falen of de onaanvaardbaarheid aan de koper van deze is in te trekken of te
Vermindering gerechtvaardigd. Voor schade en vergoeding van de kosten van de koper, § 11
deze voorwaarden.
4. De verjaringstermijn is één jaar, tenzij de zaak was
gebruikt overeenkomstig hun gebruikelijke doel een gebouw en heeft een
veroorzaakt gebrekkigheid.
5. In geval van frauduleus verbergen van een defect of in het geval van overname van een garantie
voor de kwaliteit van het gekochte op het moment van de overdracht van het risico (d. i.
Legde TekVor-Care GmbH dat de aankoop is onderhevig aan risico-overdracht een
specifieke eigenschap heeft enhet TekVor-Care GmbH zonder schuld voor alle
wil de gevolgen van hun afwezigheid in te voeren) de rechten van de koper kan alleen worden
verhoogd door de
wettelijke bepalingen.
§ 11 Aansprakelijkheid voor goederen en terugbetaling van onkosten
1. In het geval van precontractuele, contractuele of niet-contractuele verbintenis, zelfs wanneer
onbevredigende levering, onrechtmatig gedrag en aansprakelijkheid van de fabrikant, de TekVorCare
GmbH is aansprakelijk voor schade en vergoeding van kosten - onder voorbehoud van verdere
contractuele of
wettelijke eisen aansprakelijkheid - alleen in geval van opzet, grove onachtzaamheid
en in het geval van gemakkelijk te rijden-toevallige schending van een contractuele verplichting
(Contractuele verplichting, de schending van het doel van de overeenkomst in gevaar). De
Aansprakelijkheid van TekVor-Care GmbH - behalve in het geval van opzet - over de zaak
Contract beperkte voorzienbare contract schade.
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2. Voor vertragingsschade TekVor zorg GmbHbei lichte nalatigheid alleen
Ten belope van 5% van de aankoopprijs. Hetzelfde geldt voor een kleine overtreding
essentiële contractuele verplichtingen door TekVor-Care GmbH.
3. De uitsluitingen en beperkingen in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing
in het geval van de veronderstelling van een garantie voor de kwaliteit van het object in de zin van §
444 BGB,
in het geval van frauduleuze verzwijging van defecten, in het geval van schade of letsel
Het leven, lichaam en gezondheid en in het geval van risicoaansprakelijkheid onder de
Product Liability Act.
4. Alle vorderingen tot schadevergoeding tegen de TekVor-Care GmbH, ongeacht de
Juridische vervallen, ten laatste één jaar na levering van de goederen aan de koper, in
Voorwaarden - Verkoop TekVor-Care, GmbH Gummersbach v 01.03.2008 5/5.
Geval van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van kennis of grove nalatigheid onwetendheid
van de
van de operationele omstandigheden en de aansprakelijke persoon een vergoeding te betalen. De
bepalingen van dit
Paragraaf zal niet - dan de wettelijke bepalingen - in geval van aansprakelijkheid
voor opzet en in de in paragraaf 4 bedoelde gevallen. Elke kortere wettelijke
Verjaringstermijnen voorrang.
§ 12 patroon
Patronen zijn over het algemeen gefactureerd en kan worden geretourneerd binnen 10 dagen
zijn. Een bijgeschreven op betaalde terugkeer in de originele verpakking en in
perfecte staat. In het buitenland, in principe geen patroon keert terug
aanvaard.
§ 13 Plaats van uitvoering, bevoegdheid en toepasselijk recht
1. De plaats van levering is de plaats van de overdracht van het risico; Plaats van betaling
D-51647 Gummersbach. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de
Koopverdrag uniform van de VN (CISG) is uitgesloten
2. Bevoegdheid is D-51647 Gummersbach indien de koper is een zakenman of een rechtspersoon
publiekrechtelijke of een openbaar speciaal fonds of worden gelokaliseerd
Die buiten de Bondsrepubliek Duitsland is. De TekVor-Care GmbH is
gemachtigd hun keuze aan de koper te vervolgen op een andere toegestane plaats van jurisdictie.
Gummersbach, 01.03.2008
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