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ARTIKEL 1:
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, offerte en aanbieding tot het verrichten van diensten en leveringen door verkoper, voor zover
hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
2.
Voorwaarden gehanteerd door koper zijn slechts bindend voor zover ze door verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
ARTIKEL 2:
OFFERTE EN AANVAARDING OPDRACHTEN
1.
Alle offertes, mits niet anders vermeld in de betreffende offerte, zijn gedurende 30 dagen na de datum van de aanbieding geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2.
Een offerte is een vrijblijvend aanbod, en indien aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.
Indien, na het sluiten van de overeenkomst, doch voor of tijdens de uitvoering daarvan prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop verkoper redelijkerwijs geen invloed
kan uitoefenen, behoudt verkoper zich het recht voor de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te wijzigen. Koper behoudt evenwel de bevoegdheid om ingeval van
verhoging van prijzen en tarieven de overeenkomst binnen 14 dagen na bekendmaking der prijsverhoging te ontbinden. Verkoper is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen
door te voeren waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is.
4.
Wijzigingen in opdrachten of overeenkomsten moeten door koper tijdig en schriftelijk aan verkoper ter kennis worden gebracht en zijn slechts van kracht indien zij door
verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
ARTIKEL 3:
ZEKERHEID EN AANBETALING
1.
Verkoper is gerechtigd voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van koper te
vorderen.
2.
Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voor of tijdens uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Indien
door een toerekenbare tekortkoming van verkoper de overeenkomst wordt ontbonden, heeft koper recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke
rente daarover.
ARTIKEL 4:
BETALINGSVOORWAARDEN
1.
Alle facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan ten kantore van verkoper of op een door verkoper aan te wijzen bankrekening.
2.
Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Koper is niet gerechtigd enige door haar gepretendeerde vordering te verrekenen, of in compensatie te
brengen met enige vordering van verkoper wegens geleverde goederen en/of verleende diensten.
3.
Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het
recht koper over het gefactureerde bedrag een vergoeding van 1,5% rente per maand, een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend, vanaf de vervaldag in
rekening te brengen.
4.
Zowel bij buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering is koper naast de hoofdsommen, rente en niet te liquideren gerechtelijke kosten, tevens incassokosten verschuldigd,
welke 15% bedragen van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,--.
5.
Cheques en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
ARTIKEL 5:
PRIJZEN
1.
De goederen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van verkoper.
2.
De bedragen genoemd in aanbiedingen, begrotingen, offertes en overeenkomsten zijn altijd exclusief BTW.
3.
Prijscouranten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.
4.
Voor alle zendingen binnen Nederland zijn vezendkosten verschuldigd tegen de voor dat moment geldende tarieven.
5.
Bij orders beneden € 250,-- excl. BTW is koper € 12,-- excl. BTW aan administratiekosten verschuldigd.
6.
Voor aangetekende, rembours-, expreszendingen en zendingen naar het buitenland worden extra kosten in rekening gebracht.
ARTIKEL 6:
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich de
eigendom van de goederen voor. De eigendom gaat dan over op de koper, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.
2.
Verkoper is gerechtigd bij niet tijdige betaling de goederen terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst.
3.
Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
ARTIKEL 7:
LEVERTIJDEN
1.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien in dit geval de
leveringstermijn wordt overschreden dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.
Onvoorziene omstandigheden tengevolge van tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of factoren gelegen buiten de macht van verkoper, kunnen leiden tot aanpassing van
levertijd waarvan koper zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.
ARTIKEL 8:
AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, technische specificaties, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd door verkoper.
ARTIKEL 9:
VERVOER EN VERZEKERING
1.
Behoudens bijzonder beding kiest verkoper de wijze van vervoer.
2.
Het transport van in Nederland reizende goederen wordt door verkoper verzekerd tegen verlies, schade of diefstal tijdens het vervoer, koper draagt het risico van de bestelde
goederen vanaf het ogenblik, waarop deze bij hem zijn afgeleverd.
3.
Het transport van buiten Nederland reizende goederen is niet door verkoper verzekerd tegen verlies, schade of diefstal tijdens het vervoer. Koper draagt het risico voor de
bestelde goederen vanaf het moment waarop deze het magazijn van verkoper verlaten.
4.
In geval van schade of diefstal van de zending binnen Nederland is koper verplicht daarvan door de expediteur proces-verbaal op te laten maken, dat binnen drie werkdagen
door koper aan verkoper moet worden toegezonden per aangetekend schrijven.
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ARTIKEL 10:
RECLAME
1.
Reclames over geleverde goederen respectievelijk verleende diensten worden door verkoper alleen aanvaard, indien zij schriftelijk en rechtstreeks zijn gedaan en binnen acht
dagen na levering respectievelijk verlening door verkoper is ontvangen.
2.
Terugzending van gekochte goederen geschiedt voor rekening en risico van koper en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper.
3.
Binnen acht dagen na verkregen schriftelijke toestemming dienen de goederen behoudens in geval van beschadiging, in ongeschonden staat en originele verpakking franco te
worden teruggezonden op de door verkoper aangegeven wijze.
4.
Creditering bij retournering zal plaatsvinden op basis van de aan de koper in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal
bedragen dan de prijs die verkoper aan de koper zou berekenen op de dag van teruglevering.
ARTIKEL 11:
GARANTIE
1.
Verkoper stelt zich zowel tegenover koper als tegen afnemer van koper aansprakelijk voor schade aan goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging dan wel de in het
garantiebewijs vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van enig in lid 3 van dit artikel genoemd feit.
2.
De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, dan wel tot terugname
daarvan tegen creditering, een en ander ter beoordeling van verkoper. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die terzake van bedrijfschade of andere
schade, is uitgesloten.
3.
Indien een product gebrekkig is gedurende de in lid 4 en 5 genoemde termijn herstelt/vervangt Datavideo Technologies Europe BV het product binnen een redelijke termijn.
Alle redelijke zorgvuldigheid en inspanningen worden aangewend om problemen binnen een voor de omstandigheden realistische termijn op te lossen. Datavideo fabriceert en
repareert met behulp van nieuwe of gelijkwaardige onderdelen in overeenstemming met industriestandaarden en praktijk. Datavideo geeft geen garantie of
garantiebescherming voor (1) schade ingevolge onjuist(e) installatie, gebruik, wijzigingen of herstel door een niet-erkende derde of door koper; evenmin voor (2) schade
veroorzaakt door een partij (behalve Datavideo) of andere externe factor; (3) schade door producten van derden. Daarnaast wordt geen garantie gegeven voor geschiktheid
voor enig doeleinde.
4.
Datavideo Technologies Europe BV garandeert, tenzij anders bepaald, dat Datavideo-producten vrij van gebreken zijn gedurende 12 maanden na levering. De koper heeft de
mogelijkheid om zijn garantietermijn kosteloos met een jaar te verlengen tot 24 maanden door het betreffende artikel op de Datavideo website te registreren:
www.datavideo.info
5.
Op reserveonderdelen en/of reparaties geldt een garantieperiode van 6 maanden na de vroegste leverdatum.
ARTIKEL 12:
VERPAKKING
Door verkoper geleverde nieuwe artikelen mogen slechts in de oorspronkelijke verkoopverpakking worden doorverkocht. De merken, nummers of kanttekeningen, die op de
artikelen of verpakkingen zijn aangegeven mogen niet worden bedekt, uitgewist, gewijzigd of doorgehaald.
ARTIKEL 13:
OVERMACHT
1.
De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2.
Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf
van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan
niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
3.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat
geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden
vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar verkoper terug te zenden voor
rekening en risico van koper. Deze laatste mogelijkheid wordt echter alleen door verkoper aanvaard indien koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de
goederen door koper niet meer doeltreffend gebruikt kan worden tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
ARTIKEL 14:
ONTBINDING
1.
De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2.
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten. De door verkoper in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden tot aan de ontbinding of beëindiging, dienen door koper te
worden vergoed volgens de in deze algemene voorwaarden gestelde bepalingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 15:
TOEPASSELIJK RECHT
1.
Op alle door verkoper af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
2.
Ten aanzien van geschillen, rijzende terzake van of in verband met door koper gesloten overeenkomsten, zal behoudens voor zover de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend
bevoegd zijn de bevoegde rechter ter plaatse van het bedrijf van verkoper.
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