ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijk heid van deze algem ene voorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij
KABELLINK zal optreden als verkoper.
Artikel 2. Totstandkom ing v an de ov ereenkomst
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer KABELLINK na ontvangst van de bestelling deze
schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering een begin heeft gemaakt.
Artikel 3. Af levering
Aflev ering vindt pl aats door het op de in de overeenkomst genoemde pl aats van bestemmi ng. Bij niet
tijdige afl evering dienen wij schri ftelij k in gebreke te worden gesteld. Retournering van het gel everde
kan slechts geschieden na voorafgaande schrif telijke toestemm ing, onder door ons te bepalen
voorwaarden.
Artikel 4. Betal ing
Tenzij schrift elijk anders overeengekom en dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum m iddels storting of ov ermaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
Indien de afnemer niet binnen de genoemde termijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet,
is hij in gebr eke, zonder dat daartoe nadere ingebreke-stel ling vereist i s.
Artikel 5. Eigendom svoorbehoud
Het eigendom v an de door KABELLINK gelev erde zaken gaat pas op de afnemer over, wanneer
volledi ge betaling heeft plaatsgev onden van al hetgeen afnem er is verschuldigd terzake v an de door
hem met KABELLINK gesloten overeenkomst.
Artikel 6. Reclame
KABELLINK is uitsluit end aansprakelijk voor de zaken, i ndien de afnemer een schrif telijke klacht met
betrekking tot deze zaken heeft ingediend binnen 8 kalenderdagen na de dag van af levering v an
deze zaken. KABELLINK is in geen gev al aansprakelijk v oor gebreken en de daaruit voortv loeiende
schade waarvan KABELLINK niet schrif telijk in kenni s is gesteld binnen 14 dagen na afleveri ng.
Indien het afgelev erde niet aan de overeenkom st beantwoordt, staat het KABELLINK vri j te kiezen
voor herstel of voor verv anging van de afgeleverde zaak.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
KABELLINK is slechts aansprakelijk v oor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijt en is voor
zover deze de nomi nale factuurwaarde van de zaken ten aanzi en waarvan schadevergoeding wordt
gevorderd, niet te boven gaat. KABELLINK is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders
dan aan personen of zaken.
Artikel 8. Calam iteiten en ontbinding
Ingeval de wederpartij:
• in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance
van betaling i ndient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte v an zijn eigendomm en wordt
gelegd,
• enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
• nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarv oor gestelde termijn te v oldoen,
• overgaat tot staki ng of overdracht v an zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarv an,
heeft KABELLINK door het enkel plaatsgrijpen van één der gem elde omstandigheden het recht, op
vergoeding van kosten, schaden, interesten en ontbinding van de koopovereenkomst.
Artikel 9. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten tussen KABELLINK en de afnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

