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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Peters Computers B.V.
1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peters Computers bv gedane
aanbiedingen en tussen Peters Computers
bv en de koper gesloten overeenkomsten,
alsmede de uitvoering hiervan. Deze Algemene
Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Enschede, onder nummer
08118704
2. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te
worden overeengekomen en worden geacht
deze Algemene Voorwaarden aan te vullen,
zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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Offertes
1.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn
bevatten. Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de koper wordt aanvaard,
heeft Peters Computers bv het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van
het aanbod te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de offerte.
3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven
de koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
4. Peters Computers bv zal de overeenkomst
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
Prijzen
1. De huurprijzen/betalingstermijnen worden
vastgesteld bij totstandkoming van de overeenkomst.
2. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in
Euro’s. Indien een andere valuta op de factuur
wordt vermeld, wordt deze aan Euro’s gerelateerd tegen de dagkoers.
Aansprakelijkheid
1. Peters Computers bv. is jegens de koper
niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze
te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstig
nalatigheid van Peters Computers bv.
2. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade/stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.
3. In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.

4A Uitsluiting software
Peters Computers bv is niet aansprakelijk voor:
1.Schade door of onder verantwoordelijkheid
van de koper(s) geleverde programmatuur en
procedures dat een geautomatiseerd/computersysteem bestuurt.
2.Voor fouten,onvolkomenheden of gebreken in
adviezen, ontwerpen en analyses bij ontwikkeling van programmatuur en/of procedures.
3.Het aanbrengen van wijzigingen in bestaande
programmatuur en/of procedures en bestanden.
4.Beschadiging vernietiging of verdwijning van
informatiedragers en/of de daarop aanwezige
programmatuur en
informatie.

Betaling
1. Betaling dient te geschieden ter keuze van
Peters Computers bv altijd:
a) nettocontant, bij aflevering tenzij ander overeengekomen.
b) onder contante betaling word mede verstaan
bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door Peters Computers bv aangegeven bank of
girorekening op het tijdstip van levering.
c) middels storting of overmaking op een door
Peters Computers bv aangewezen bank of
postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De koper is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De koper mag het door hem te betalen
bedrag niet op grond van een klacht over de
geleverde zaken opschorten, de koper heeft
geen opschortingsrecht zolang een klacht door
Peters Computers bv niet gegrond is verklaard.
3. De koper is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn,
zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling
vereist is.4. Peters Computers bv is gerechtigd
indien de koper in gebreke is 1% rente per
maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een
maand voor een volle wordt gerekend. Peters
Computers bv is tevens gerechtigd, indien de
huurder/koper in gebreke is het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd
door inschakeling derden, komen de daaruit
voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Dit houdt in dat de in gebreke zijnde koper,
onverminderd eventuele proceskosten, terzake
van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke
zijn, direct een som van 15 % van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten,
verschuldigd zal zijn.
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Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Peters
Computers bv tot dat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.
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Overdracht
Peters Computers bv is gerechtigd al haar
rechten uit de overeenkomst over te dragen
aan derden, dan wel een ander in haar plaats
te doen treden.

8. Garantie
1.Voor door Peters Computers bv geleverde
producten geldt uitsluitend de garantie, zoals
deze door de fabrikant van het desbetreffende
product wordt vastgesteld. Tenzij anders is
overeengekomen.
2. In het geval de koper via Peters Computers
bv een overeenkomst heeft gesloten voor een
(verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing
zijn verklaard.

gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met
de bestemming corresponderend of‑ onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet,
grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9. Afgehaalde producten
Peters Computers bv behoud zich het recht
voor niet afgehaalde producten door de koper
na een termijn van één maand weer te doen
verkopen,tenzij anders overeengekomen.
10. Onderzoek, reclames
Klachten over de verrichte werkzaamheden
dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing
van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te
worden gemeld aan Peters Computers bv tenzij
anders overeengekomen. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat Peters
Computers bv in staat is adequaat te reageren.
11. Prijzen
Indien voor de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Peters
Computers bv gerechtigd de desbetreffende
extra kosten in rekening te brengen.
12. Overmacht
Onder overmacht word mede verstaan:
het niet voldoen door de leveranciers van
Peters Computers bv aan hun verplichtingen,
transportmoeilijkheden,Brand, stakingen of werkonderbrekingen, import en handelsverboden.
13. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Alle geschillen, ook die slechts door een der
partijen als zodanig worden aangemerkt, met
betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en
een in het buitenland gevestigde huurder/huurkoper gesloten overeenkomsten, waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
kunnen worden beslist door de Nederlandse
rechter, die bevoegd is in het gebied waar
Peters Computers bv gevestigd/zaakdoende is.
14. Slotbepaling
1. In die gevallen waarin deze Algemene
Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het
Nederlandse recht van toepassing.
2.Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige
bepaling van deze Algemene Voorwaarden in
strijd zou blijken met enige dwingende bepaling
van nationale of internationale wetgeving, zal deze
als niet overeengekomen worden beschouwd
en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het
overige partijen blijven binden.
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3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde,
kan er geen sprake zijn van garantie indien de
slijtage als normaal kan worden beschouwd en
verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product
zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Peters
Computers of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar

