10

Levering en risico; afnameplicht

10.1 Levering geschiedt af fabriek. Kosten en risico van vervoer zijn voor rekening van de wederpartij/
afnemer, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor Terberg Benschop B.V..
10.2 Levering geschiedt af fabriek. De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico ter zake van
deze goederen gaat op onze wederpartij over:
- zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer wij voor transport zorgdragen;
- wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht
te zijn) geweigerd.
Tenzij een andere wijze van levering is overeengekomen, blijft voren omschreven risico-overgang
onverminderd van kracht.
10.3 Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te
verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:
a.
wanneer wij voor vervoer zorgdragen, indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn
aangeboden, doch zulks onmogelijk is gebleken;
b.
indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe
afgesproken datum niet door of vanwege haar worden afgehaald.
In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Al
onze kosten voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van onze wederpartij, zulks
onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is
uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse
gebruikelijk tarieven.
10.4 De levertijd gaat eerst in nadat de opdracht schriftelijk door Terberg Benschop B.V. is bevestigd en
nadat alle noodzakelijke gegevens betreffende de gewenste uitvoering in het bezit zijn van Terberg
Benschop B.V. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie
ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door
overmacht tot nakoming zijn verhinderd.
10.5 Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen zijn te beschouwen. Opgegeven levertijden
gelden als indicatie en zijn vrijblijvend tenzij bij het sluiten der overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen, evenwel met dien verstande, dat Terberg Benschop B.V. nimmer aansprakelijk kan
worden gesteld voor levertijdoverschrijdingen noch voor de daaruit direct of indirect ontstane kosten,
schade en winstderving, indien de levertijdoverschrijdingen het gevolg zijn van overmacht,
overheidsmaatregelen, stakingen, machinebreuk e.d. of van niet nakoming der verplichtingen door
toeleveranciers. In deze gevallen en in alle gevallen, dat nakomen van de overeenkomst redelijkerwijs
door de koper/afnemer niet meer kan worden verlangd, behoudt Terberg Benschop B.V. zich het recht
voor om zonder rechterlijke tussenkomst naar keuze van Terberg Benschop B.V. uitvoering der
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij onredelijke
overschrijding van de levertijd zullen wij eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim geraken.

11

Aansprakelijkheid

11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of derden ontstaan. Indien
voertuigen als gevolg van een gegeven opdracht bij Terberg Benschop B.V. worden verzorgd, bereden
enz. en hersteld, geldt steeds de conditie dat Terberg Benschop B.V. voor diefstal, verlies, tenietgaan
of welke schade ook, in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn, behalve voor zover blijkt van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bestuurder(s) van het voertuig persoonlijk; de wederpartij vrijwaart
Terberg Benschop B.V. tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens haarzelf en/of derden. Het beleid
van Terberg Benschop B.V. is gericht op een continue verbetering en ontwikkeling van haar producten.
Terberg Benschop B.V. houdt zich dan ook te allen tijde het recht voor, zonder voorbehoud, om
technische wijzigingen in de voertuigen aan te brengen, zonder dat de wederpartij daartegen bezwaar
kan maken of aanspraken van welke aard ook kan doen gelden.
11.2 Voor schades ontstaan op het grondgebied van Canada en/of de Verenigde Staten van Amerika, alsook
voor schades welke naar het recht van deze staten mochten worden beoordeeld, wordt elke
aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
12

Overmacht

12.1 Indien en voor zover wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, of niet tijdig kunnen
nakomen door overmacht, dan zijn wij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de
betreffende overeenkomst gedurende een redelijke termijn op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang
van zaken in de onderneming van ons of in de onderneming van een derde van wie wij goederen
betrekken, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de
feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden
beïnvloeden. Niet als toerekenbaar en derhalve niet voor ons risico komend, is o.a. het geval van
verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van
brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,
invoer- of doorvoer-verboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat
gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

13

Retentierecht
Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden
totdat onze wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit
recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

14

Vrijwaring
Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de
overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden
zijn. Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met
derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel
veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering
van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

15

Intellectuele eigendom
Alle gegevens alsmede alle dragers van gegevens (zoals tekeningen, diskettes, enz.) door ons aan onze wederpartij ter beschikking gesteld, of voor ons of op onze aanwijzing bij de wederpartij in productie, bewerking of
bewaring of vervaardigd, zijn ons eigendom, inclusief alle daaraan verbonden industriële en intellectuele rechten.
Voorzover voor onze eigendom nog een levering zou zijn vereist, geschiedt die levering bij het sluiten van de
overeenkomst voor alsdan. Al deze goederen mogen door onze wederpartij slechts gebruikt worden voor het
doel waarvoor deze door haar ten behoeve van ons en/of onze overeenkomst met haar zijn verkregen.

17

Tekeningen, berekeningen etc., geheimhouding

17.1 Door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, modellen,
software e.d. blijven ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Onze wederpartij
is verplicht om alle gegevens die in het kader van overeenkomsten met ons ter kennis van haar of in
haar bezit komen, voor derden geheim te houden. Het is haar verboden deze gegevens zelf te
gebruiken anders dan in het kader van de met ons gesloten overeenkomsten.
17.2 Voor iedere overtreding ter zake van het bepaalde in de artikelen 16 en/of 17 lid 1 alsmede voor
iedere dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, is onze wederpartij steeds aan ons een direct
opeisbare boete van € 50.000,- verschuldigd. Deze geldt naast de eventuele schadevergoedingsplicht.

18

Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1 Op al onze aanbiedingen, offertes, transacties, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het
Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa, toepasselijk. Niet in Nederland wonende
wederpartijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore van Terberg Benschop
B.V. te Benschop.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk
uitgesloten.
18.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de
Kantonrechter als volgens de wet.
IJsselstein, 01.05.2005

LEVERINGS - EN

BETALINGSVOORWAARDEN

Terberg Benschop B.V.

Hoofdelijkheid
Indien wij met twee of meer (rechts-)personen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-)personen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst
voortvloeien.
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1.

Toepasselijkheid

5.

Betaling

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, transacties, overeenkomsten
en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Zij zijn eveneens van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met
dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes
of gesloten overeenkomsten.
Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, en dienen telkens als één geheel te worden beschouwd.
Aan de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij komt voor de offertes van en de
overeenkomsten met ons slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de
onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de
voorwaarden van ons.
Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze
voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen ons en de
wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
Algemene inkoopvoorwaarden van cliënten. Indien cliënten in hun relatie met Terberg Benschop B.V.
refereren aan algemene inkoopvoorwaarden van welke aard ook, kan daarop jegens Terberg Benschop
B.V. uitsluitend een beroep worden gedaan indien en voorzover die algemene inkoopvoorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk door Terberg Benschop B.V. zijn aanvaard.
De wederpartij en/of de opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze voorwaarden te hebben
ingestemd, doordat zij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

5.1

2

Totstandkoming overeenkomst

5.4

2.1

Orders zijn voor Terberg Benschop B.V. slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de
directie of een bevoegd procuratiehouder. Bij niet-acceptatie zal daarvan binnen acht dagen na
kennisneming van de order door de directie of een bevoegd procuratiehouder aan de opdrachtgever
bericht worden gegeven. Indien meer dan één voertuig op één order is vermeld, wordt dit aangemerkt
als een order voor elk voertuig afzonderlijk.
Indien wij onze wederpartij hebben verzocht een copie van de orderbevestiging, ten teken van haar
instemming daarmee, ondertekend aan ons retour te zenden en zulks niet binnen zeven dagen, te
rekenen vanaf de datum van verzending, is geschied, en wij evenmin een schriftelijke verklaring hebben
ontvangen inhoudende dat zij ons niet toestaat met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen,
wordt de overeenkomst met de wederpartij eveneens geacht te zijn totstandgekomen indien wij
daadwerkelijk uitvoering aan die overeenkomst geven.
Bedingen, afspraken en regelingen gelden slechts als tussen partijen overeengekomen, indien deze
schriftelijk door Terberg Benschop B.V. zijn bevestigd.
In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot
stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk
uitvoering geven.

Betaling, tenzij anders overeengekomen, geschiedt direct bij aflevering, ten kantore van Terberg
Benschop B.V., c.q. op een door ons opgegeven giro-/bankrekening. Elk beroep op verrekening en/of
korting wordt uitgesloten. Verbintenissen worden door Terberg Benschop B.V. aangegaan in de
veronderstelling, dat de wederpartij voldoende credietwaardig is. Indien alsnog mocht blijken, dat de
financiële situatie van de wederpartij naar het oordeel van Terberg Benschop B.V. risico’s medebrengt,
zal Terberg Benschop B.V. te allen tijde de betreffende order alsnog kunnen annuleren, tenzij de
wederpartij dan tot genoegen van Terberg Benschop B.V. nadere zekerheid stelt, ook indien door de
wederpartij crediet is bedongen. Bij een annulering als voornoemd zal Terberg Benschop B.V. tot
generlei schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, gehouden zijn.
Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet
zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt
zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien
zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen
jegens de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze
bepaling geldt eveneens indien door de wederpartij krediet is bedongen.
Rente op basis van 1% per maand, alsmede voor een gedeelte daarvan, is verschuldigd vanaf 30 dagen na
factuurdatum. Indien binnen deze, dan wel een overeengekomen andere termijn, geen betaling vanwege onze
wederpartij is ontvangen, verkeert zij van rechtswege in verzuim. Alle incasso-kosten, zowel buitengerechtelijk
als gerechtelijk komen voor rekening van de nalatige debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het
moment dat Terberg Benschop B.V. de vordering ter incasso aan haar advocaat heeft gesteld.
Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten,
vervolgens van opeisbare vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden
bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze
weder-partij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur-)vordering.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3
2.4

3.

Prijzen

3.1

Alle prijzen gelden voor levering af fabriek en kunnen te allen tijde worden gewijzigd in geval van
verhoging der prijzen van materialen, grondstoffen, hulpstoffen en onderdelen, daaronder begrepen
prijsstijgingen als gevolg van verandering in valutakoersen, invoerrechten, invoerbelasting en dergelijke
en in geval van verhoging der lonen, salarissen, sociale lasten en overheidskosten.
Wij stellen de wederpartij telkens zo spoedig mogelijk in kennis indien en voorzover wij gebruik maken
van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. Bij prijswijzigingen die leiden
tot een verschil met de overgekomen prijzen van 10% of minder is de wederpartij niet gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
Indien door enige overheidsmaatregel, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten
worden ingevoerd of gewijzigd, hebben wij het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien
overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven
order of tot ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.

3.2

3.3

5.2

5.3

6

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de
overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of
ondercuratelestelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, wordt onze wederpartij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de ons verdere toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden
te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.
7.

Eigendomsvoorbehoud

7.1

Zolang de opdrachtgever en/of koper geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen,
alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortkomen in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met
betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop en verkoop der goederen verschuldigd aan Terberg
Benschop B.V. heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of
koper en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Terberg Benschop B.V. Opdrachtgever en/of koper is
niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen, dan wel zakenof verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden onder welke titel ook. Ingeval de opdrachtgever en/of
koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot het uit te voeren werk of de verkochte
goederen jegens Terberg Benschop B.V. niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de
goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, c.q. terug te vorderen, in welk geval
de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Terberg
Benschop B.V. tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over goederen die met behulp van of door be-/verwerking van het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde door zaaksvorming zijn ontstaan of verkregen. De door de
zaaksvorming verkregen zaken worden door de wederpartij alsdan onmiddellijk in eigendom aan ons
overgedragen.
Terberg Benschop B.V. behoudt zich het stil pandrecht voor op de door haar geleverde goederen, zodra zij om
welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en
toekomstige vorderingen van ons op de wederpartij, die ter zake van incasso-kosten en rente daaronder
begrepen.
De wederpartij verbindt zich om op ons eerste verzoek een stil of bezitloos pandrecht te vestigen op alle
geleverde goederen zolang zij niet aan al haar bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Het is de koper/opdrachtgever verboden op de door ons geleverde en nog niet betaalde goederen een vuist-,
stil of bezitloos pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen, dan wel met betrekking tot deze
goederen een overeenkomst met een derde aan te gaan.

7.2

7.3
4.

Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Wij zijn gerechtigd de wijze te bepalen waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt, alsmede de
plaats waar en het tijdstip waarop de overeengekomen prestatie door ons wordt verricht, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk
zijn, dan kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze
afwijkingen zullen zoveel mogelijk aan de wederpartij en/of opdrachtgever worden medegedeeld. Indien
de afwijkingen zodanig van aard zijn dat een prijsaanpassing geïndiceerd is, dan zal die prijsaanpassing
na overleg plaatsvinden.
Wij zijn telkens gerechtigd om ons bij de uitvoering van de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
de wederpartij, door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden - gedeeltelijk - door derden te
laten uitvoeren.

4.2

4.3

Faillissement etc.

7.4
7.5

8.

Extra kosten
Extra kosten, veroorzaakt door wijzigingen in de opdracht na de orderbevestiging door Terberg
Benschop B.V. komen geheel voor rekening van de afnemer; de levertijd zal in dat geval dienovereenkomstig worden gewijzigd.

9.

Reclame en garantiebepalingen

9.1

Reclames moeten binnen acht dagen na datum van facturering,c.q. nadat eventuele gebreken
redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend; na
die tijd zullen zij niet meer in behandeling worden genomen.
Reclames schorten de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het geleverde,
het eerder geleverde of het nog te leveren niet op.
Retourzendingen van het geleverde kunnen uitsluitend na overleg en met toestemming van ons
plaatsvinden. Aan een dergelijke toestemming kunnen door de wederpartij geen rechten van welke aard
ook worden ontleend. Retourzendingen dienen franco te geschieden.
Algemene garantiebepalingen.
a.
Terberg Benschop B.V. verstrekt op haar nieuw afgeleverde voertuigen garantie gedurende een
periode van maximaal twaalf maanden na datum aflevering, met een maximum afgelegde
afstand van 100.000 km, c.q. het equivalent hiervan in mijlen, en/of een maximaal aantal van
2000 draaiuren, vanaf de datum van aflevering, waarbij de eerst bereikte grens bepalend is.
Deze garantie geldt uit-sluitend voor de eerste koper/eigenaar.
b.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt geen garantie gegeven op gebruikte
automobielen, anders dan wegens verborgen gebreken.
c.
Deze garantie is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke
fabricage, constructie of materiaal.
d.
Wij zijn niet gehouden deze garantie gestand te doen indien bijvoorbeeld de voertuigen door
onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik niet overeenkomstig de aard en/of bestemming van
het voertuig, en andere oorzaken zoals natuurlijke slijtage, ongeschikte brandstofsoorten,
smeermiddelen, overbelasting, defect raken, alsmede in die gevallen, waarin de oorzaak naar
het oordeel van Terberg Benschop B.V. niet duidelijk is.
e.
In geval van garantie is het aan Terberg Benschop B.V. om te bepalen of tot herstel of
vervanging wordt overgegaan.
f.
De garantie gaat niet verder dan gratis herstel of gratis vervanging binnen de normale werktijd.
Bedrijfsschade, gevolgschade en andere hier niet met name genoemde indirecte schade, zijn
van garantie uitgesloten. Alle extra kosten welke niet verband houden met het herstel worden in
rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld:
1.
kosten voor het uitvoeren c.q. gelijktijdig uitvoeren van noodzakelijk onderhoud,
inclusief die voor de benodigde materialen;
2.
kosten voor slepen, brandstof, smeermiddelen, filters, transportkosten van goederen,
invoerrechten, reis- en verblijfkosten van servicemonteurs buiten Nederland.
g.
Onderdelen welke -al dan niet defect- worden vervangen, worden eigendom van Terberg
Benschop B.V.
h.
Kosten van reparaties in het buitenland, welke met schriftelijke toestemming van Terberg
Benschop B.V. zijn uitgevoerd, kunnen ten hoogste worden vergoed op basis van de kosten,
welke er zouden zijn geweest, indien Terberg Benschop B.V. de reparaties zelf zou hebben
uitgevoerd.
i.
Bij vervanging van complete componenten behoudt Terberg Benschop B.V. zich het recht voor
vergoeding te vragen voor de tijd en/of kilometers, welke het defecte component is
meegegaan.
j.
Voor alle materialen, waaronder begrepen onderdelen, door Terberg Benschop B.V. van derden
betrokken, zal dezegarantie nimmer verder gaan dan de garantie, welke Terberg Benschop B.V.
zelve van haar leveranciers met betrekking tot het defecte goed zal ontvangen.
k.
Het eventueel nog bestaan van garantieverplichtingen van Terberg Benschop B.V. geeft de
koper/opdrachtgever nimmer recht op uitstel van betaling. Ook overigens wordt elk beroep op
verrekening uitgesloten.
l.
Bij een opdracht tot reparatie en/of levering van welke aard ook, dient Terberg Benschop B.V.
tevoren schriftelijk in kennis te worden gesteld van eventuele garantie-afspraken.
m.
De koper/opdrachtgever is - op straffe van verval van alle garantie-aanspraken ter zake gehouden elk geconstateerd gebrek aan het voertuig en/of product zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval binnen veertien dagen na constatering, althans na het tijdstip waarop dat gebrek
redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd aan ons mede te
delen.
n.
Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Terberg
Benschop B.V. aan het chassis wijzigingen zijn aangebracht, welke naar de mening van Terberg
Benschop B.V. de normale werking of de betrouwbaarheid van het chassis kunnen beïnvloeden.
Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan door Terberg Benschop B.V.
geleverde onderdelen zijn gemonteerd.
o.
Op een beslissing van Terberg Benschop B.V. inzake garantie is geen beroepmogelijk.
p.
Door het accepteren van het voertuig, verklaart de koper met deze garantiebepalingen accoord
te gaan.
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