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Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden van Anur Halal Food BV te Giessen

1.
Leverancier : Anur Halal Food BV
Afnemer
: iedere klant die producten afneemt
Producten : alle producten die leverancier in
zijn assortiment heeft
Order
: bestelling van producten
2.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten met een klant. Deze voorwaarden hebben voorrang op door de klant
eventueel gehanteerde voorwaarden.
3.
Een order zal zo vlug mogelijk worden
uitgevoerd. Een door de leverancier genoemde
leveringstermijn is altijd indicatief. De leverancier
behoeft niet te leveren in geval van overmacht.
Er is in ieder geval sprake van overmacht als de
leverancier niet in staat is om zijn producten te
produceren. De afnemer zal de aflevering niet
belemmeren. In geval de afnemer niet tijdig af
neemt, is de leverancier gerechtigd de producten
aan een derde te leveren en eventuele schade in
rekening te brengen aan de afnemer.
4.
De leverancier zorgt voor de levering van producten die tot de op de verpakking aangegeven
houdbaarheidsdatum voldoen aan de wettelijke
eisen en aan de eisen van de overeenkomst. De
levering van producten wordt geacht correct
en zonder gebreken te zijn, tenzij de afnemer
binnen 4 dagen na de aflevering reclameert.
Reclame is niet ontvankelijk als de afnemer in
enig opzicht ten opzichte van de leverancier in
gebreke is. In geval de reclame terecht is, heeft
de afnemer aanspraak op kosteloze herlevering
van diezelfde producten.
5.
Prijzen zijn altijd inclusief verpakking en exclusief
omzetbelasting. De leverancier is gerechtigd prijs
stijgingen waarmee hij wordt geconfronteerd
door te berekenen.

6.
Betaling uit hoofde van de levering van producten
dient te geschieden of contant of binnen de
termijn die op de factuur wordt aangegeven.
Verrekening is niet toegestaan. Vanaf de dag dat
de betalingstermijn is verstreken is van rechts
wege de wettelijke rente verschuldigd. In geval
incasso nodig is zijn zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening
van de klant.
7.
Zolang de geleverde producten niet zijn betaald
blijft de leverancier eigenaar van die producten.
De afnemer dient de geleverde producten van
de leverancier zoveel mogelijk afgezonderd op
te slaan.
8.
De leverancier is in verband met geleverde producten nimmer verder aansprakelijk dan tot het
beloop van het in verband met die producten,
die de schade, welke die ook is, zowel schade
geleden door de afnemer of een derde, hebben
veroorzaakt, gefactureerd bedrag.
9.
In geval de afnemer (toerekenbaar) te kort
schiet in de nakoming van zijn verplichtingen,
is de leverancier gerechtigd onmiddellijk de
levering van producten te staken en gestaakt te
houden en de relatie met de afnemer te
ontbinden. Alle openstaande en niet opeisbare
facturen worden meteen opeisbaar. De
leverancier is in dit geval gerechtigd de niet
betaalde producten terug te nemen, waartoe
de afnemer de leverancier de gelegenheid
dient te bieden.
10.
Nederlands recht, ook als het gaat om een in het
buitenland gevestigde afnemer is van
toepassing op deze algemene voorwaarden en
op iedere (overeenkomst tot) levering van
producten u uit hoofde van deze algemene
voorwaarden. De rechter te Arnhem is de
bevoegde rechter, tenzij uit een wettelijke
regeling dwingend voortvloeit overeenkomst
tot levering van producten u dat een andere
rechter bevoegd is.

