Algemene
voorwaarden

1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, orders en leveringen van producten (faunavoorzieningen).

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
Een schriftelijke aanbieding/overeenkomst is bindend voor de opgegeven termijn. Mocht er
geen termijn zijn genoemd dan geldt de aanbieding drie weken.

3 Prijzen
•
•

Prijzen worden door ons excl. btw en excl. bijkomende kosten opgegeven en binden ons
niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd om onze
kosten c.q. de kosten van derden, die aan ons in rekening zijn gebracht, als gevolg van een
niet tijdige of niet volledige afname door de koper/opdrachtgever, aan koper/opdrachtgever
in rekening te brengen.

4 Betaling
•
•

•

Onverminderd in het vorige lid dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder
aftrek of verrekening te geschieden.
Wij zijn gerechtigd onze vordering op de koper/opdrachtgever te verrekenen met hetgeen
wij aan de koper/opdrachtgever verschuldigd zijn. Geschillen van welke aard ook, geven de
koper/opdrachtgever niet het recht tot uitstel van betaling.
Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen zal Faunaprojecten een incassobureau inschakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper/
opdrachtgever.

5 Levering
•

•

•

Leveringstijden worden bij benadering overeengekomen c.q. door ons opgegeven en zijn
nimmer te beschouwen als fatale termijn. Wij zijn nimmer voor overschrijding van een termijn op enigerlei wijze jegens koper/opdrachtgever of anderen aansprakelijk, noch kan
koper/opdrachtgever alsnog levering weigeren en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.
Bij uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper is Faunaprojecten gehouden
de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal één maand.
Wij zijn gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6 Eigendomsverband
Geleverde en nog niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van Faunaprojecten.

7 Retourzendingen
Alleen onbeschadigde voorzieningen kunnen voor zover Faunaprojecten betreffende voorzieningen nog in productie heeft, worden terug gebracht. Dit dient te geschieden binnen 2 weken
na levering in originele en onbeschadigde droge en complete verpakkingen.

8 Annulering
De koper/opdrachtgever kan de opdracht tot levering van maatwerk bestelling niet annuleren.
Annulering van maatwerkbestellingen kan alleen plaatsvinden na wederzijdse overeenstemming en onder vergoeding van 20 % van de verkoopprijs.

9 Garantie
Alle door Faunaprojecten geproduceerde voorzieningen zijn bedoeld als tijdelijke verblijfplaatsen. De voorzieningen zijn niet geschikt als permanente vervanging van verblijfplaatsen. In het
materiaalgebruik van de voorzieningen is rekening gehouden met deze tijdelijke functie. Op
geen van de voorzieningen wordt een standaard garantie gegeven. Bij onverhoopt niet functioneren van een voorziening kan in overleg garantie worden verstrekt.

10 Aansprakelijkheid
•
•

•

•

Onze aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, overschrijdt nimmer het bedrag/waarde van
de factuur.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, directe en/of indirecte bedrijfsschade,
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
De door ons geproduceerde voorzieningen zijn het resultaat van een interpretatie van de
huidige richtlijnen voor faunavoorzieningen. De richtlijnen van BIJ12 zijn hierbinnen een
belangrijke richtlijn. Omdat het hier gaat om onze eigen interpretatie van bestaande richtlijnen kan Faunaprojecten nooit voor 100% garanderen dat de voorzieningen in elke situatie,
ook in de daarvoor bedoelde situaties, door het bevoegd gezag zal worden geaccepteerd.
Faunaprojecten is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele projectvertragingen die uit
dit niet accepteren van de voorzieningen voortvloeien.
Indien wij door derden worden aangesproken ter zake schade vrijwaart koper/opdrachtgever ons voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid.

11 Geschillen
•
•

Klachten dienen terstond na constatering (bij levering) door de koper/opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij Faunaprojecten binnen 3 dagen.
Op alle met Faunaprojecten aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen
van het dwingend recht zich hiertegen niet verzetten, als afwijking gelden. Samen of ieder
voor zich kunnen de partijen een beroep doen op de daartoe bevoegde rechter.

