
Algemene Verkoopvoorwaarden Woonarena Schijndel 
 

1.  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle aanbiedingen en  leveringen van de verkoper aan de 
koper  behoudens  wijzingen,  welke  beide  partijen 
uitdrukkelijk  schriftelijk  overeenkomen  met  als 
bevestiging een getekende verkoopovereenkomst. Ingeval 
de  inkoopvoorwaarden van de koper  in strijd zijn met de 
algemene  verkoopvoorwaarden,  zijn  alleen  de  laatst 
genoemde  voorwarden  van  kracht.  Afspraken  en 
toezeggingen,  al  dan  niet  afwijkend  van  deze 
verkoopvoorwaarden,  gemaakt  door  personeel  van  de 
verkoper  zijn  eerst  tegenover  de  laatstgenoemde  van 
kracht indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

2.  Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en 
tussentijdse  verkoop  voorbehouden.  Hoewel  de 
overeengekomen  levertijden  zoveel  mogelijk  in  acht 
genomen zullen worden, wordt elke aansprakelijkheid van 
de  verkoper  wegens  niet  of  vertraagde  levering 
uitgesloten. Overschrijding van de  levertijd ontheft zowel 
de koper als verkoper niet van zijn verplichting, tenzij de 
order  door de  koper  schriftelijk  geannuleerd wordt.  Ten 
aanzien  van  de  levertijd wordt  de  koper  er  op  gewezen 
dat  dit  altijd  richtlijnen  zijn  en  geen  definitieve 
levertijden.  Overmacht  kan  hoe  dan  ook  ontstaan  en 
ontheft de verkopen van iedere verplichting. 

3.  Reclames  dienen  uiterlijk  acht  dagen  na  levering  of 
ontvangst te geschieden. Voor outlet‐artikelen is niet een 
reclamatie  mogelijk  mits  schriftelijk  afgesproken.  Niet 
ontheft  het  de  koper  om  de  overeengekomen 
betalingsverplichtingen  te  voldoen  binnen  het 
afgesproken  termijn  a  contant  af  winkel,  a  contant  af 
levering.  Indien  de  reclame  gegrond  is  zal  de  verkoper 
aanbieden  de  gereclameerde  goederen  te  repareren  cq 
vervangen.  Soortgelijke  goederen  worden  voor  ten 
hoogste  de  factuurwaarde  vergoed,  zonder  tot  enige 
andere of meerdere  schadevergoeding gehouden  te zijn. 
Retourzendingen  kunnen  uitsluitend  met  toestemming 
van de koper geschieden.  

4.  Indien  na  de  datum  van  de  order  een  of  meerdere 
kostprijsfactoren  een  verhoging  ondergaan,  ook  al 
geschied  dit  ten  gevolge  van  onvoorziene 
omstandigheden,  is  de  koper  gerechtigd  de 
overeengekomen prijs  in overeenstemming  te  verhogen. 
De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. 
Levering  wordt  uitsluitend  schriftelijk  afgesproken  op 
kosten van de koper. 

5.  Alle  geleverde  goederen  gaan  eerst  in  eigendom  op  de 
koper  over  mits  deze  volledig  voldaan  zijn  aan  alle 
verplichtingen tegen de verkoper, die voortvloeien uit de 
overeenkomst die tot levering van de goederen leiden, of 
uit andere overeenkomsten met de verkoper gesloten ter 
zake  van  de  levering  van  goederen  of  ter  zake  van  het 
verrichten  van  diensten,  als  mede  ter  zake  van  het 

tekortschieten  in  de  nakoming  van  dergelijke 
overeenkomsten.  Zolang  het  eigendom  van  de  verkoper 
niet  is  overgegaan  op  de  koper mag  deze  de  goederen 
niet  verpanden of  enig  ander  recht  aan derde  verlenen. 
Als  de  koper  ingebreke  is  met  de  nakoming  van  zijn 
betalingsverplichting  of  in  betalingsmoeilijkheden 
verkeerd, is de verkoper zonder afgaande sommatie en/of 
ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen 
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij 
de  koper  aanwezig  zijn. Dit  verminderd  overige  rechten 
die aan de verkoper toe komen niet. 

6.  Betalingen dienen uitsluitend a  contant  te geschieden  in 
de winkel of bij eventuele aflevering. Wanneer dit om wat 
voor  reden  niet  geschied,  is  de  koper  vanaf  de 
factuurdatum wettelijk  rente  zoals  bedoeld  in  1286  BW 
resp.  artikel  6:120  nbw  (6.1.9a.9).  Indien  de  koper 
ingebreke  is  te betalen,  is de verkoper niet verplicht  tot 
verdere  levering  en  kan  hij  ontbinding  van  de 
overeenkomst  een  schadevergoeding  vorderen. 
Incassokosten  en  retourkosten  van  de  kwitanties  en 
wissels zijn voor rekening van de koper. 

7.  De  koper  is  niet  gerechtigd  schuldvergelijking  toe  te 
passen  tegenover  de  verkoper  of  diens  rechtsopvolgers 
ten  aanzien  van  vorderingen  uit  hoofde  van  levering 
volgens algemene verkoopvoorwaarden. 

8.  De  koper die  in  gebreke blijft, de  factuur betalen op de 
vervaldag ook omschreven als de dag van levering van de 
producten  verbind  zich  uitdrukkelijk  toe  behalve  de 
hoofdsom van de schuld, zowel de rente en de eventuele 
gerechtskosten,  als  buitengerechtelijke  incassokosten  te 
voldoen. Als bedoeld in artikel 6 lid 2 nbw (6.1.9.2).  

9.  Bij  annulering  van  een  order  door  de  koper  is  deze  de 
verkoper  een  schadevergoeding  v.  30%  van  de 
geannuleerde order, zonder dat de verkoper enige schade 
hoeft aan te tonen.  

10.  Alle geschillen welke ontstaan  tussen verkoper en koper 
zullen  worden  beslecht  door  de  rechter  van  de 
woonplaats  van  de  verkoper  voor  de  wet  zich  daar  in 
tegen niet verzet. Op deze voorwaarde  is het Nederlands 
recht  van  toepassing.  De  verkoper  is  bevoegd,  doch  op 
verzoek van de koper niet verplicht om aan de koper een 
exemplaar te overhandigen. Al door de ontvangst van de 
aangegane verkoop en/of de algemene voorwaarden gaat 
de  koper  onvoorwaardelijk  met  deze  voorwaarden 
akkoord. 

11.  Woonarena  is  te  allen  tijde  gerechtigd  de  algemene 
voorwaarden aan te passen of aan deze een toevoeging te 
doen. Hiervan wordt de koper dan op de hoogste gesteld. 
Indien  geen  tijdstip  van  inwerking  treden  is  mede 
gedeeld,  treden  de  wijzigingen  tegen  de  wederpartij  is 
werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 


