Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ISA Nanotech B.V.
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1.

Algemene voorwaarden

1.1 Met inachtneming van artikel 1.2 van deze Algemene Voorwaarden, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna
"AV') van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen, hoe ook genaamd en inclusief - al dan
niet kosteloos - advies, aangegaan en/of uitgevoerd door ISA Nanotech B.V. (hierna "ISA Nanotech") Deze AV
gelden ook indien ISA Nanotech voor de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst
derden inschakelt.

2.

Overmacht

Indien ISA Nanotech door omstandigheden buiten haar, wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor ISA Nanotech. ISA Nanotech is in dat
geval niet aansprakelijk voor de schade die ontslaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
overeenkomst.

3.

Levering, onderzoeksplicht en klachttermijn

3.1.1 Op het moment van feitelijke aflevering van de zaken door ISA Nanotech gaat de eigendom en risico
daarvan over op contractpartij met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 AV.
3.2 Ten aanzien van de levering geldt het navolgende:
3.2.1 Contractpartij dient bij levering binnen een zo kort mogelijke termijn te controleren of het geleverde aan
de overeenkomst voldoet. Betreft het een overeenkomst zoals omschreven in artikel 1.2 AV, dan dient de
controle binnen 24 uur na aflevering te hebben plaatsgevonden.
3.2.2 Contractpartij verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken of diensten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, indien hij ISA Nanotech niet binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of
had horen te ontdekken, binnen een termijn van 48 uur, hiervan schriftelijk mededeling doet.
3.2.3 Met inachtneming van artikel 4 AV, verliest contractpartij in ieder geval het recht om zich erop te beroepen
dat de zaken of diensten niet aan de overeenkomst voldoen na verloop van een termijn van een jaar na
(af)levering van de overeengekomen zaken of diensten.
3.2.4 Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, is ISA Nanotech gerechtigd om de verschuldigde
prestaties in gedeelten na te komen.
3.2.5 Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, geldt een afwijkende marge van 10% ten aanzien
van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke niet als een tekortkoming van ISA Nanotech.
Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding.
3.2.6 In het geval ISA Nanotech naar aanleiding van een klacht, claim of anderzijds genoodzaakt is om een expert
in te schakelen om de feiten te verifiëren, draagt contractpartij de kosten van deze expert indien blijkt dat
voornoemde klacht, claim of anderzijds ongegrond is.

4.

Garantie

4.1 ISA Nanotech heeft alleen garantieverplichtingen indien deze bij het sluiten van de overeenkomst
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en een duidelijke garantietermijn is bepaald. De
garantieverplichtingen houden het navolgende in:
4.1.1 Gedurende de overeengekomen garantietermijn staat ISA Nanotech in voor de deugdelijkheid van de
geleverde zaak. Als blijkt dat de geleverde zaak niet deugdelijk is geweest, dient contractpartij de zaak franco
aan ISA Nanotech terug Ie zenden. Daarna maakt ISA Nanotech de keuze of zij de zaak herstelt, de zaak vervangt
of contractpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
4.2 De contractpartij kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte
van ISA Nanotech heeft voldaan.
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5.

Betaling

5.1 Betaling van de prijs aan ISA Nanotech dient te geschieden voor de op de factuur vermelde vervaldatum,
zonder beroep op schuldverrekening. De levering van de zaken geschiedt nadat de factuur is voldaan, zoals
omschreven op de factuur
5.2 Alle door ISA Nanotech geleverde zaken blijven eigendom van ISA Nanotech, tot op het moment dat
contractpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ISA Nanotech uit hoofde van enige
met ISA Nanotech gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden
en/of diensten, vorderingen met betrekking tot tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde
overeenkomst daaronder begrepen.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen vervaldag is betaald, is contractpartij van rechtswege in verzuim en
heeft ISA Nanotech zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente
vermeerderd met 3%, met als minimum 0,8% per maand, in rekening te brengen alsmede alle op de inning van
haar vordering betrekking hebbende buitengerechtelijk kosten, welke laatste kosten worden geacht 10% van de
te vorderen som te bedragen met een minimum van €500,00
5.4 ISA Nanotech behoudt zich te allen tijde het recht voor tot schuldverrekening.

6.

Aansprakelijkheid

6.1 ISA Nanotech is alleen aansprakelijk voor directe schade die contractpartij lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad te wijten aan opzet of grove
schuld van ISA Nanotech of een van haar leidinggevende ondergeschikten.
6.2 ISA Nanotech is nimmer aansprakelijk voor (groei)schade aan gewassen of bedrijfsschade, waaronder
bijvoorbeeld wordt begrepen stagnatieschade en gederfde winst.
6.3 De aansprakelijkheid van ISA Nanotech is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de dienst of het
product welke aanleiding heeft gegeven tot de schade met een maximum van EUR 10.000,00 per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak.
6.4 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van ISA Nanotech ter inzake
van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip
van aflevering.

7.

Ontbinding

7.1 Indien contractpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens ISA Nanotech,
is ISA Nanotech bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.2 ISA Nanotech is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien contractpartij een aanvraag tot
surseance tot betaling of faillissement doet, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming staakt
of door fusie, ontbinding of anderzijds als rechtspersoon ophoudt te bestaan of overgaat in een andere
rechtspersoon.

8.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden van contractpartijen worden door ISA Nanotech niet aanvaard en zijn dan ook met van
toepassing.

9.

Nederlands recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding met ISA Nanotech is onderworpen aan Nederlands recht. Alle eventuele geschillen uit of in
verband met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechter
te Den Haag, Nederland. Partijen kunnen uitdrukkelijk overeenkomen dat de toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag door partijen wordt uitgesloten.
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