LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN JOBARCO B.V.
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van
welke aard ook tussen opdrachtgever en Jobarco.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor
zover deze tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn pas dan op de
overeenkomst met Jobarco van toepassing, indien en voor zover deze
door Jobarco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2. Offerte en opdrachtbevestiging
Offertes door Jobarco geschieden geheel vrijblijvend, zodat opdracht
gever daaraan geen rechten kan ontlenen. Indien opdrachtgever aan
Jobarco een opdracht wil verstrekken, dient opdrachtgever zulks bij
voorkeur schriftelijk te doen. In ieder geval is Jobarco eerst tot levering
verplicht na schriftelijke orderbevestiging door Jobarco.
Ten aanzien van mondelinge bestellingen door opdrachtgever zal terzake
van de specificatie van de opdracht bepalend zijn de specificatie op de
pakbon bij de vrachtbrief.
Beschrijvingen van het product en specificaties daarvan, alsmede van
verwerking en toepassing van het product kunnen slechts blijken uit door
Jobarco verstrekte catalogi of andere schriftelijke bevestiging door
Jobarco. Aan mondelinge mededelingen of adviezen door personeel van
Jobarco of door derden kan opdrachtgever jegens Jobarco nimmer enig
recht ontlenen.
3. Levering en transport
Levering van goederen geschiedt uitsluitend vanaf de magazijnen van
Jobarco, ofwel rechtstreeks aan opdrachtgever, dan wel door overgave
door Jobarco van de goederen aan de vervoerder.
Vervoer van de goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico
van de opdrachtgever, ook bij franco levering door een door Jobarco aan
te wijzen vervoerder.
Bestellingen kunnen door Jobarco in gedeelten worden geleverd.
Deelleveringen kunnen door Jobarco steeds bij afzonderlijke factuur in
rekening worden gebracht Op iedere deelfactuur zijn de na te melden
betalingsvoorwaarden van toepassing.
Het volledige risico van de geleverde goederen gaat op opdrachtgever
over op het moment van de levering. Levering van elektriciteitskabel en
speciaal kabel geschiedt overeenkomstig de fabricagelengte. In verband
daarmede kan een onder- of overmaat tot maximaal 10 % geen grond zijn
voor annulering van een overeenkomst door opdrachtgever. In gevallen
van onder- of overmaat wordt gefactureerd op basis van het werkelijk
geleverd aantal meters.
De met de kabels meegeleverde haspels blijven eigendom van Jobarco.
Vanaf de levering zijn zij evenwel voor risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever zal de haspels franco aan Jobarco terugsturen, zo spoedig
als dit mogelijk is, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering.
Vermelding van een leveringstermijn of -datum in een offerte of orderbevestiging geeft slechts een indicatie met betrekking tot de
leveringstermijn, behoudens uitdrukkelijke daarvan afwijkende
schriftelijke verklaring door Jobarco.
Overschrijding van een genoemde leveringstermijn of -datum geeft
opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst met Jobarco te
ontbinden of te annuleren. Evenmin aanvaardt Jobarco enige
aansprakelijkheid voor mogelijke schade ten gevolge van overschrijding
van een genoemde leveringstermijn of – datum.
4. Garantie en reclames
Jobarco levert alle goederen onder geen andere garantie dan de garantie
die aan Jobarco wordt verstrekt door de fabrikant. In de gevallen waarin
opdrachtgever zich op grond van het bovenstaande op garantie kan
beroepen, gelden daarvoor de navolgende bepalingen. In geen enkel geval
is Jobarco verplicht tot enige andere handeling dan het aan de
opdrachtgever ter beschikking stellen van een vervangend goed.
Het bewijs ten aanzien van de door opdrachtgever geconstateerde
gebreken ligt bij opdrachtgever, ook ten aanzien van de omstandigheid
dat het gebrek reeds bij levering bestond.
Ten aanzien van uiterlijk waarneembare en bij keuring van de goederen
waarneembare gebreken, dient opdrachtgever daarvan schriftelijk binnen
8 dagen na levering van de goederen aan Jobarco melding te maken, zulks
op straffe van verval van de garantie.
Ten aanzien van uiterlijk niet waarneembare gebreken en gebreken die
ook bij keuring bij levering niet waarneembaar waren, dient melding aan
Jobarco te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na het kenbaar worden
daarvan, zulks eveneens op straffe van verval van de garantie.

5. Aansprakelijkheid
De levering van enig goed of dienst door Jobarco aan opdrachtgever kan
nimmer aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Jobarco voor schade
in welke vorm dan ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden, noch
voor enige vorm van bedrijfs-, gevolgen- of vertragingsschade. Opdrachtgever
vrijwaart Jobarco voor mogelijke aanspraken van derden, verbandhoudend
met de geleverde goederen. Slechts in de gevallen waarin opdrachtgever grove
schuld of nalatigheid van Jobarco kan bewijzen, kan Jobarco zich niet op de
bovengenoemde uitsluiting van de aansprakelijkheid beroepen, zij het dat die
aansprakelijkheid ook dan te allen tijde beperkt is tot de directe schade, met
uitsluiting derhalve van bedrijfs-, gevolgen- of vertragingsschade.
6. Overmacht, opschorting en annulering
In de gevallen waarin Jobarco haar verplichting tot levering ten gevolge van
overmacht niet of niet tijdig kan nakomen, doet zij daarvan zo spoedig
mogelijk melding aan opdrachtgever. Jobarco kan dan te harer keuze de
overeenkomst voor zover uitvoering daarvan door de overmacht onmogelijk is
geworden, dan wel slechts onder bezwarende omstandigheden zou kunnen
worden uitgevoerd, opschorten dan wel annuleren. In geen van beide gevallen
zal Jobarco enige verplichting jegens opdrachtgever of derden hebben tot het
vergoeden van mogelijke schade. Naast de gebruikelijke gronden voor een
beroep op overmacht zal Jobarco zich in eik geval ook doch niet bij uitsluiting
kunnen beroepen op problemen bij de fabrikant, de vervoerden en haar eigen
organisatie, waardoor levering wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt
gemaakt
Eenzijdige annulering door opdrachtgever is niet mogelijk zodra een opdracht
door Jobarco is aanvaard.
7. Facturering en betaling
Facturering door Jobarco geschiedt zoveel mogelijk per datum van levering,
of zo spoedig mogelijk daarna. Naast facturering van de koopsom voor de
geleverde goederen, vindt facturering plaats van de verzendkosten, alsmede in
geval van een order beneden € 50,-- netto, van een bedrag aan kleine order
kosten van € 12,50. Orders beneden de € 125,- netto verzendkosten € 12,50.
In geval van prijswijzigingen zullen deze kosten dienovereenkomstig worden
aangepast. Alle betalingen dienen zonder enige korting of schuldvergelijking
binnen 30 dagen na factuurdatum door Jobarco te zijn ontvangen.
Indien betaling niet binnen deze termijn in het bezit van Jobarco is, zal de als
dan geldende wettelijke rente worden berekend vanaf de factuur- datum.
Indien opdrachtgever ondanks schriftelijke sommatie niet aan haar
betalingsverplichtingen voldoet, staat het Jobarco vrij de vordering ter incasso
uit handen te geven, in welk geval de buitengerechtelijke incassokosten ten
laste van opdrachtgever zullen worden gebracht conform het tarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
8. Eigendomsvoorbehoud
Jobarco behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde
goederen, indien en voor zover terzake van de levering van enig goed door
opdrachtgever niet of niet volledig wordt voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Jobarco, rente en kosten daaronder begrepen. In het
geval opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan haar
betalingsverplichtingen volledig te voldoen, is Jobarco gerechtigd, zonder
rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst ontbonden te achten en de
goederen waarvan zij zich de eigendom heeft voorbehouden bij opdrachtgever
terug te halen. Niet nakoming door opdrachtgever van enige
betalingsverplichting jegens Jobarco, schort de verplichting tot levering van
goederen en diensten door Jobarco op. Jobarco kan te allen tijde zekerheid
vragen voor de betaling van toekomstige betalingsverplichtingen, alvorens tot
levering over te gaan.
9. Kortingen
Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op enige korting op over- een
gekomen prijzen, tenzij Jobarco die korting uitdrukkelijk voor die transactie
heeft verleend en aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
10. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Jobarco is bij uitsluiting het Nederlands recht
van toepassing.
11. Bevoegde rechter
Alle geschillen die terzake van of in samenhang met een offerte,
overeenkomst, levering of andere transactie met Jobarco met opdrachtgever
mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, zulks onverminderd de wettelijke
bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.
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