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1. Overeenkomsten.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/prijsopgaven, overeenkomsten en verbintenissen van
Swedesign bv tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook inzake mogelijke inkoopvoorwaarden van afnemer/opdrachtgever.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling bij Swedesign bv
en de aanvaarding door Swedesign bv hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of
aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Swedesign bv voor zover zij
niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel
heeft laten blijken
2. Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en kortingen.
2.1 De door Swedesign bv gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De
aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door
de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Swedesign bv mag
uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Swedesign bv niet.
2.2 Monsters, afbeeldingen en beschrijvingen zijn niet bindend ten aanzien van constructie en uitvoering.
2.3 Afnemers zijn aan onze schriftelijke bevestiging gebonden, indien niet binnen 8 dagen na ontvangst de juistheid
schriftelijk is ontkend.
2.4 Afwijkende prijzen of betalingscondities, dan wel extra kortingen, zijn uitsluitend van kracht indien schriftelijk door
ons bevestigd.
3. Levering en transport.
3.1 Verkochte goederen zijn vanaf het moment van aankoop voor rekening en risico van de afnemer. Transport van
goederen met een netto factuurwaarde van € 1000,00 of meer, worden franco geleverd. Ook indien franco levering van
toepassing is, geschied dit het transport geheel voor rekening en risico van de afnemer.
3.2 Opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld. Vertraging van leveranties door
overmacht vallen buiten verantwoordelijkheid van Swedesign bv en geven geen aanspraak of recht op vergoeding
wegens stagnatie of anderszins.
3.3 De afnemer is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en lossen van de goederen eventueel horizontaal en
verticaal transport op de losplaats en controle op de juistheid van hoeveelheden en kwaliteit van het geleverde.
3.4 Indien de ontvanger/afnemer weigert de hem aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen en op juiste wijze
op te slaan, zijn daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de koper.
4. Betaling
4.1 Swedesign bv is ten allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor een juiste en tijdige
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel geheel of gedeeltelijke betaling vooraf te verlangen.
4.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan, tenzij op de factuur
anders staat vermeld. De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
4.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Swedesign bv bij in gebreke blijven
van de afnemer gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand of
maanddeel, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Zowel rechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten zijn voor
rekening van de afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van de vordering met een
minimum van € 100,00.
4.4 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de met ons gesloten overeenkomst(en)
voortvloeiende verplichtingen, wordt de afnemer beschouwd van rechtswege in gebreke te zijn. Dit geeft ons het
recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op
te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Elke
vordering die wij nog op de afnemer hebben is in zulk geval dadelijk en ineens opeisbaar.
5. Annulering, ontbinding en retournering.
5.1 Annulering door de afnemer van door hem geplaatste opdracht(en) kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Swedesign bv. Indien Swedesign bv akkoord gaat met de annulering is de afnemer aan Swedesign bv
een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de opdracht aan ons
had moeten betalen. Wordt annulering geweigerd, dan geldt voor de afnemer een afnameverplichting.
5.2 Indien Swedesign bv instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan onze zijde, hebben wij steeds
het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van
schade en aansprakelijkheid.
5.3 Niet, dan wel niet volledig gebruikte volledige of aangebroken verpakkingen en/of restanten van leveranties van
in charges geproduceerde goederen komen niet in aanmerking voor retournering of creditering, dan wel enig recht op
korting.
6. Aansprakelijkheid en garanties.
6.1 Swedesign bv is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer, indien deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt
die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd hadden behoren te zijn.
6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder begrepen bedrijf- en/of stagnatieschade) door
welke oorzaak ook ontstaan.
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6.3 Adviezen en gegevens met betrekking tot de geleverde producten, alsmede aanwijzingen tot het verwerken en/of
gebruik daarvan, worden door ons naar beste weten verstrekt. Swedesign bv aanvaard voor de juistheid van deze
adviezen, gegevens en installatie- gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid. De installatie- en gebruiks aanwijzingen zijn richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de afnemer te
worden bevestigd en getest. Onverminderd het hiervoor vermelde inzake de verantwoordelijkheid van de afnemer
inzake de omstandigheden op de plaats van verwerking, dienen de instructies en aanwijzingen strikt te worden
nageleefd. De afnemer dient er voor te zorgen dat zijn medewerkers/installateurs zodanig zijn geschoold en voorgelicht,
dat zij in staat zijn de door Swedesign bv geleverde producten op deugdelijke wijze te verwerken.
6.4 Monsters, stalen en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van het geleverde. Dit geeft geen recht op schadevergoeding, korting of verhaal anderszins. Voor zichtbare schade, kleur- of nuanceverschillen in reeds verwerkte
goederen, aanvaardt Swedesign bv geen verantwoordelijkheid
6.5 Alle rechtsvorderingen jegens Swedesign bv, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of
vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
7. Garantie.
7.1 Op geleverde zaken wordt door Swedesign bv geen garantie verstrekt tenzij dit door partijen schriftelijk is
overeengekomen. Voor geleverde zaken met een fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabrikant gestelde
garantiebepalingen.
7.2 De aansprakelijkheid van Swedesign bv onder de garantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke herlevering indien
geleverde zaken materiaal en/of fabricagefouten vertonen. Verdere garanties, zoals op verlijming, bouw fysische
invloeden en verwerking van de materialen, zijn nimmer van toepassing. Garantie is tevens niet van toepassing bij
gebreken welke zijn ontstaan door onjuiste opslag, normale gebruikslijtage, bij onzorgvuldig of onoordeelkundig
gebruik en/of onderhoud.,
7.3 Garantieaanspraken worden alleen in behandeling genomen indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens
Swedesign bv heeft voldaan. Alle kosten verbonden aan het beoordelen van een garantieaanspraak zijn voor rekening
van de afnemer.
8. Reclames.
8.1 Zodra de zaken door de afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde
zijn en in overeenstemming met de gedane bestelling.
8.2 Eventuele reclames, zowel ten aanzien van de geleverde zaken, hoeveelheden en factuurbedragen, dienen binnen 8
dagen na ontvangst daarvan schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van de feiten waarop de
reclame betrekking heeft.
8.3 Reclames geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens Swedesign bv op
te schorten.
8.4 Geleverde zaken welke versneden en/of verwerkt zijn, worden geacht te zijn goedgekeurd.
9. Overmacht.
Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Swedesign bv ontstaan, waardoor de normale
uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Dat zijn in elk geval het in gebreke blijven met aflevering van de
toeleveranciers van Swedesign bv, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen,
machinebreuk, maatregelen van overheidswege, oorlog, natuurrampen, alsmede de gevolgen hiervan, verlies,
vertraging of beschadiging bij transport etc.
10. Niet uitvoerbaarheid van overeenkomst.
10.1 Indien aan Swedesign bv op basis van een kleurstaal of kleurnummer, monster, model of anderszins, een
opdracht is verstrekt en door Swedesign b.v. aanvaard, is Swedesign bv – zonder dat zij tot enige schadevergoeding is
gehouden – gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien blijkt dat uitvoering van de opdracht niet conform
oorspronkelijke bedoelde methode realiseerbaar is.
10.2 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt
gegeven.
11. Toepasselijk recht.
11.1 Op de met ons gesloten overeenkomst is – met inachtneming van deze voorwaarden – uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De Eenvormige Wet betreffende Internationale Koop van Roerende en Lichamelijke zaken en het
Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De wederpartij vrijwaart Swedesign bv tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De
vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Swedesign bv in verband met zulk een aanspraak lijdt of
maakt.
11.3 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Swedesign
bv worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien dit een andere dan de wettelijk
bevoegde rechter is, geeft Swedesign bv de opdrachtgever/afnemer een termijn van een maand nadat Swedesign bv
zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde
rechter te kiezen.
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