Algemene offerte, verkoop, levering en betalingsvoorwaarden

1De toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1Deze voorwaarden zijn, alléén en met uitsluiting van alles, van toepassing op alle
overeenkomsten tussen opdrachtgevers en leden van de Nederlandse Vereniging van
Muziekinstrumentmakers, hierna te noemen NVMM.
1.2Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts bindend, indien deze afspraken
nadrukkelijk schriftelijk door de NVMM zijn bevestigd.
1.3Door het sluiten van een overeenkomst geeft de opdrachtgever te kennen de Algemene
offerte, verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van de NVMM te aanvaarden.
2Offertes
2.1Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij door de NVMM schriftelijk een bepaalde
geldigheidsduur is aangegeven.
2.2Alle prijzen zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij dit door de NVMM uitdrukkelijk
is aangegeven.
2.3De in een offerte opgegeven prijs is gebaseerd op diverse kostenfactoren, zoals
bijvoorbeeld de inkoopsprijs van materialen, loonkosten, rente op de kapitaalmarkt,
wisselkoersen enz. Wanneer door ontwikkelingen, ná de offerte maar vóór de levering,
marktwaarden zoals hiervoor bedoeld, stijgen, dan heeft de NVMM het recht die stijgingen in
alle redelijkheid door te berekenen. Een en ander met in acht neming van de ter zake
bestaande wettelijke voorschriften.
2.4Indien zich na het sluiten van een overeenkomst andere omstandigheden dan bedoeld in
art. 2.3 voordoen die invloed hebben op de prijs van de te leveren zaken, dan is de
opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zulks gedurende veertien
dagen nadat hij van de nieuw prijs op de hoogte is gesteld, of daarvan redelijkerwijze had
kunnen kennis nemen.
2.5Alle prijzen die door de NVMM worden aangegeven zijn gesteld in euro’s.
3Levering
3.1Levering geschiedt vanaf de werkplaats. Elk transport geschiedt voor rekening en risico
van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2De in enige overeenkomst door de NVMM genoemde "levertijd" moet worden begrepen
als een prognose. Aan eventuele overschrijding van deze "levertijd" kan door de
opdrachtgever geen enkel recht worden ontleend. Bindende afspraken omtrent een
leveringsdatum dienen tussen de opdrachtgever en de NVMM apart en uitdrukkelijk in de
overeenkomst te zijn vastgelegd.
3.3Als blijkens een overeenkomst door de NVMM in gedeelten kan worden geleverd, dan
dient ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd met alle daaraan
verbonden rechtsgevolgen.
3.4Indien als gevolg van een tussen de NVMM en de opdrachtgever gesloten overeenkomst,
verkochte en betaalde goederen, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet
worden aangenomen,
a: blijven deze goederen tot maximaal zes maanden tot zijn beschikking opgeslagen.
b: zijn alle kosten van opslag, behoud en risico voor rekening van de opdrachtgever
c: heeft de NVMM het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.5Als leveringen door oorzaken van overmacht niet normaal en zonder onderbreking kunnen
geschieden, dan is de NVMM gerechtigd de eventueel daaruit voortvloeiende méérkosten aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.6Onder 'overmacht' wordt voor deze voorwaarden verstaan: elke van de wil der NVMM
onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
verhindert.
3.7Bij overmacht kan de NVMM:
a: eventuele méérkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
b: de termijn van levering, ook als die bindend is bepaald, verlengen met de duur van de
overmacht. c: zonder vergoeding van enige schade, de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, ontbinden.
4Betaling
4.1Betalingen dienen netto contant bij aflevering, en zonder verrekening te geschieden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Winkelverkopen geschieden uitsluitend à contant.
4.2De NVMM is gerechtigd om voorschotten te vragen. De bedragen en de termijnen waarop
de voorschotten opvraagbaar zijn, worden in de overeenkomsten tussen opdrachtgevers en de
NVMM geregeld.
4.3Indien niet binnen de, in de overeenkomst vastgestelde termijn, wordt betaald, blijft de
opdrachtgever van rechtswege in gebreke. De NVMM heeft, zonder dat daarvoor dan nog
enige in gebreke stelling is vereist, recht op een vergoeding van rente van 1,5 % per maand, te
rekenen vanaf de vervaldag van de termijn.
4.4Alle gemaakte kosten, vallende onder de inning van, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke vorderingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van
voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5Garantie
5.1Met inachtneming van de hierna gestelde bepalingen wordt de garantie, met betrekking tot
door de NVMM geleverde zaken, per overeenkomst geregeld.
5.2Een beroep op garantie kan alleen worden gedaan binnen de overeengekomen
garantieperiode.
5.3De garantie op door de NVMM geleverde onderdelen die niet door de NVMM zelf zijn
vervaardigd, blijft beperkt tot de garantie die de NVMM zelf van de desbetreffende
leverancier heeft verkregen.
5.4De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de
ontstane gebreken van het geleverde, dan wel tot het gratis leveren van nieuwe delen, met
dien verstande, dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige door de opdrachtgever geleden
schade.
5.5Geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt:
a: als het geleverde op ondeskundige wijze is gebruikt,
b: als het aan de normale zorg, zoals onderhoud, klimaatbeheersing, opstelling of installatie,
onjuist transport enz., alles in de ruimste zin te begrijpen, heeft ontbroken.
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