ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. definities
1.1.

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de hierna genoemde begrippen in de
navolgende betekenis gebruikt:
-

PTMD: Pot & Mand B.V., gevestigd te Bergschenhoek;
Koper: De natuurlijke of rechtspersoon met wie PTMD een koopovereenkomst is
aangegaan of die aan PTMD opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.

Artikel 2. toepasselijkheid
2.1.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen of
het verrichten van werkzaamheden door PTMD aan respectievelijk voor Koper.

2.2.

De verwijzing in de overeenkomst tussen Koper en PTMD naar deze Algemene
Verkoopvoorwaarden zal altijd als eerste verwijzing gelden en daarmee zullen deze Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.

In geval Koper op enig moment met PTMD een overeenkomst is aangegaan waarop deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, wordt Koper geacht de toepasselijkheid
van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op toekomstige overeenkomsten met PTMD
stilzwijgend te hebben aanvaard.

2.4.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al
dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een overeenkomst van verkoop of opdracht
wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3. Producten PTMD
3.1.

PTMD ontwerpt woonaccessoires die volgens een traditioneel productieproces handmatig
worden vervaardigd in met name het Verre Oosten. In de PTMD Collection vinden zich
producten die vervaardigd zijn uit allerhande natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld
aardewerk, hout, ijzer en cement. Alle producten worden met de hand gemaakt en hebben

daardoor een eigen en unieke uitstraling. Door het traditionele productieproces kunnen er wel
kleine afwijkingen in de producten ontstaan, zoals kleurverschil,verschil in grootte en de
werking van hout, die echter de charme van onze producten bepalen. Hierdoor kunnen de
producten verschillen van foto’s, monsters en de website. Door het handmatige
productieproces kan geen waterdichtheid worden gegarandeerd.
3.2

PTMD voert tevens producten die niet handmatig worden vervaardigd, zoals onder meer –
maar niet beperkt tot - verven, kaarsen en zepen. Omdat de wijze van behandeling, gebruik en
toepassing buiten de beoordeling van PTMD valt, kan PTMD terzake niet aansprakelijk worden
gesteld.

Artikel 4. Prijzen
4.1.

Door PTMD genoemde prijzen zijn inclusief verzend-en transportkosten en exclusief
omzetbelasting die in verband met de overeenkomst verschuldigd is, tenzij anders
overeengekomen. Deze omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

4.2.

Indien de kostprijs van de bestelde goederen of opgedragen werkzaamheden tussen het
moment van het sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering respectievelijk
oplevering stijgen, is PTMD gerechtigd de prijzen overeenkomstig te verhogen.

Artikel 5. Betalingen
5.1.

Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
Betaling vindt contant bij aflevering dan wel giraal door middel van een door Koper aan PTMD
verstrekte incassomachtiging plaats.

5.2.

Bij niet-tijdige betaling is Koper, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet
betaalde deel 2% rente per maand verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een
maand eveneens rente. De voor PTMD aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en
buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van Koper en worden gesteld op ten minste
15% van de factuurwaarde.
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5.3.

Bij niet-tijdige betaling is PTMD bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
de ontvangst van de volledige betaling dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Een en ander laat het recht van PTMD op schadevergoeding onverlet.

Artikel 6. Levering
6.1.

Eventueel door PTMD opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet
verplichtend.

6.2.

PTMD raakt door termijnoverschrijding slechts dan in verzuim, wanneer zij ook na het
verstrijken van een haar door Koper schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar
verplichtingen jegens Koper door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet volledig is
nagekomen. Koper is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding
daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Overschrijding van een
leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

6.3.

PTMD is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Koper is verplicht tot afname. Indien koper
niet afneemt, is PTMD gerechtigd om 25% annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Overgang van risico en eigendom
7.1.

Het risico voor de te leveren goederen gaat over op Koper op het tijdstip van aflevering, tenzij
anders overeengekomen. De goederen worden verzonden op risico van de Koper, tenzij het
vervoer door of vanwege Koper wordt georganiseerd.

7.2.

De eigendom van een geleverd goed gaat pas op Koper over nadat deze al hetgeen heeft
voldaan wat zij aan PTMD verschuldigd is uit hoofde van de levering van dat goed of andere
door PTMD aan Koper geleverde of te leveren goederen danwel te verrichten
werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten.

7.3.

PTMD is gerechtigd om bij niet-tijdige betaling geleverde goederen zonder nadere
ingebrekestelling terug te (doen) nemen. Koper geeft PTMD bij voorbaat toestemming om alle
plaatsen in en om het bedrijf van Koper te betreden.
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7.4.

Koper is niet bevoegd de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden,
verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren. Anders dan in de gebruikelijke
uitoefening van diens bedrijf.

Artikel 8. Niet toerekenbaar tekortschieten
8.1.

Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het
gevolg is van, althans verband houdt met, een buiten de macht van PTMD gelegen
omstandigheid. Als zodanige omstandigheid gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog
of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand,
blikseminslag, im-of explosie, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking,
bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen-of buitenlandse overheid.

8.2.

Indien nakoming door PTMD niet blijvend onmogelijk is, kan ontbinding door Koper pas
plaatsvinden nadat een periode van zestig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming
niet mogelijk is, verstreken is.

8.3.

Indien voor PTMD aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden zijn in
verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is PTMD bevoegd deze in
redelijkheid aan Koper door te berekenen.

Artikel 9. Reclame
9.1.

Koper heeft de verplichting om bij aflevering en oplevering te onderzoeken of de geleverde
goederen respectievelijk verrichte werkzaamheden een tekortkoming vertonen. Indien dit het
geval is, dient Koper PTMD daarvan binnen zeven dagen na aflevering respectievelijk
oplevering schriftelijk in kennis te stellen. Vervolgens kan het geleverde goed op kosten van
PTMD, naar keuze van PTMD, retour worden gestuurd dan wel door PTMD worden opgehaald
bij Koper op de plaats van levering.

9.2.

Indien een geleverd goed of verricht werk een tekortkoming vertoont, heeft Koper recht op
kosteloos herstel door PTMD door middel van – naar keuze van PTMD – reparatie of
vervanging, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
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-

de tekortkoming het gevolg is van een aan PTMD toe te rekenen oorzaak;

-

de tekortkoming binnen zeven dagen na aflevering respectievelijk oplevering aan
PTMD is medegedeeld;

9.3.

nakoming niet blijvend onmogelijk is.

Een overeenkomst kan wegens een toerekenbare tekortkoming van PTMD slechts geheel of
gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de
Koper kan worden gevergd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1.

Schade die Koper lijdt en waarvoor PTMD aansprakelijk is, wordt aan Koper uitsluitend
vergoed volgens onderstaande bepalingen, ongeacht de grond waarop de vordering tot
schadevergoeding wordt gebaseerd.

10.2.

Schade wordt door PTMD vergoed, voor zover het personenschade en/of zaakschade betreft.
In ieder geval wordt niet vergoed gevolgschade, inkomsten-of winstderving, schade wegens
stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van
arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop bij derden,
schade wegens gemiste besparingen, overeenkomsten of kortingen en boetes.

10.3.

PTMD is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde exclusief
omzetbelasting.

10.4.

Het recht op vergoeding van schade vervalt indien daarop niet binnen zeven dagen na
aflevering van de goederen, oplevering van de werkzaamheden of verstrijken van de voor afof oplevering overeengekomen termijn schriftelijk een beroep is gedaan.

Artikel 11.Rechten van intellectuele eigendom
11.1

PTMD behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom ten aanzien
van verkochte zaken en met betrekking tot informatie die zij in het kader van de
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst aan Koper ter beschikking stelt. Onder
deze informatie wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: tekeningen, schema’s,
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ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur, gebruiksaanwijzingen en eventuele
andere bijbehorende documentatie.
11.2.

De informatie mag behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
PTMD niet aan derden bekend worden gemaakt en door Koper slechts in het kader van het tot
stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12.Afbeeldingen en specificaties
12.1.

Alle afbeeldingen, zoals foto’s en tekeningen, en technische specificaties, zoals gewicht,
afmeting en kleur, die worden vermeld in informatiemateriaal van PTMD of de Internetsite van
PTMD zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen daarvan leveren geen aan PTMD
toerekenbare tekortkoming op.

Artikel 13.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1.

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PTMD waarop deze Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met
uitzondering van het Weens Koopverdrag.

13.2.

Alle geschillen tussen Koper en PTMD, waaronder begrepen die welke slechts door een der
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden berecht door de bevoegde rechter
binnen het arrondissement van Rotterdam.

13.3

Bij verschil van inzicht over de uitleg van de tekst van overeenkomsten tussen partijen, danwel
deze voorwaarden, ingeval deze in zijn vertaald, is de Nederlandse tekst van deze algemene
voorwaarden bindend en zal de rechter op basis van deze tekst beslissen.
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