ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AUTOPART GEVESTIGD
TE DEN DOLDER
1.Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, leveringen en gesloten verkoopovereenkomsten van Autopart en iedere partij al dan
niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop- of andere algemene voorwaarden van koper wordt nadrukkelijk van de hand
gewezen.
2. Aanbiedingen / offertes / bestellingen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Autopart zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van
14 dagen tenzij in de offerte een afwijkende termijn is gesteld. een offerte of aanbieding
vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd
niet meer beschikbaar is.
b. Autopart kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Autopart daaraan niet gebonden.
d. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Autopart niet tot het verrichten van een
gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Autopart is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
bestelling te verbinden, indien Autopart een bestelling niet accepteert deelt zij zulks binnen
acht dagen na de ontvangst van de bestelling mee.
3. prijzen en betalingen.
a. De prijzen van aangeboden nieuwe, gebruikte of gereviseerde producten zijn exclusief
b.t.w en exclusief kosten voor verzending of bezorging, kosten voor montage, service,
keuring en van eventuele belastingen of heffingen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de
offerte.
b. Indien Autopart met wederpartij een prijs overeengekomen is maar er een verhoging van
deze prijs van toepassing is door stijging van de kosten voortvloeiende uit door de wet of
regelgeving opgelegde regels, heeft wederpartij geen recht om wegens deze prijsverhoging
de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% van de
oorspronkelijke offerte heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden binnen twee weken na het van toepassing worden van genoemde prijsverhoging.

c. prijzen zijn vermeld voor levering af vestigingsadres van Autopart, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
d. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant, PIN, vooruitbetaling of ander
wettelijk toegestaan betaalmiddel. Bij aankoop op factuur dient betaling door Autopart
ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op de vervaldag geen of
niet-tijdige dan wel niet volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat
ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is alsdan de wettelijke handelsrente
met 2 punten verschuldigd gerekend per maand of gedeelte van een maand vanaf de
vervaldag. Voorts is koper dan gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke
kosten, zijnde incassobureaus, deurwaarders, en advocaten daaronder begrepen die voor
Autopart verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper.
e. Alle door Autopart geleverde producten blijven volledig eigendom van Autopart totdat
koper alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan. Koper is niet
gerechtigd geleverde producten, zolang deze niet betaald zijn, aan derden door te leveren,
in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
4. Levering en retour
a. Levering van een product of producten geschiedt vanaf vestigingsadres van Autopart aan
koper op een door Autopart aangegeven tijdstip. Het risico van verlies of beschadiging van
de producten gaat over op de koper vanaf het moment dat deze in zijn macht worden
gebracht. Het verkochte product zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich
bevindt bij het sluiten van de overeenkomst. Vervoer van het gekochte product vindt geheel
plaats voor rekening en risico van de koper.
b. Levertijd van mondelinge en schriftelijke koopovereenkomsten zijn slechts indicatief en
bevatten nimmer een fatale termijn ingeval van niet tijdige levering is Autopart niet
aansprakelijk voor de door koper geleden schade wegens deze niet tijdige levering. Bij
overschrijding van een leveringstermijn dient koper Autopart derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen en Autopart daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst
c. Indien de koper niet binnen vier weken nadat Autopart de koper heeft geïnformeerd dat
het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt,zal de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst zijn ontbonden tenzij Autopart schriftelijk laat weten nakoming te
verlangen.
d. Indien de koper beslist een webshop aankoop om welke reden dan ook niet te willen
behouden dan is deze zelf verantwoordelijk voor retour zenden en de daarbij behorende
kosten, dit dient in overleg met Autopart en binnen 14 dagen te geschieden. Wanneer van
tevoren aan de hand van de juiste informatie bekend had kunnen zijn dat de delen niet
geschikt zijn dan kunnen deze op voorhand niet retour. Bij twijfel dient u hierover met
Autopart voorafgaand aan de aankoop te overleggen. Indien dit niet vooraf geschied kan
Autopart u de credit weigeren of re-stock kosten opleggen.

e. Indien de koper een zakelijke afnemer betreft, betreft het een B2B transactie, hierbij kan
geen aanspraak worden gemaakt op het consumentenrecht. Autopart accepteert bij B2B
transacties geen retourzendingen.
5. Aansprakelijkheid
Onverminderd na te melden garantiebepalingen, sluit Autopart elke verdergaande
aansprakelijkheid jegens de koper of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan
ook ontstaan, behoudens de schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Autopart,dan wel haar werknemers. Indien en voor zover er op Autopart enige
aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook,dan is deze ten allen tijden
beperkt tot het factuurbedrag met een maximum tot het bedrag dat in het betreffende geval
is afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Koper vrijwaart Autopart voor
alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door
Autopart geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder is Autopart niet
aansprakelijk voor; -Schade, van welke aard dan ook,ontstaan doordat Autopart is uitgegaan
van,door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. -Schade
veroorzaakt door een gebrekkige montage van en / of fouten door derden gemaakt bij de
verwerking van een door Autopart geleverd product of producten. -Indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, berging,
transportkosten en schade door bedrijfs-en andersoortige stagnatie.
6. Garantie bepalingen.
a. Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen
in de vorm van specificatie afwijkingen en beschadigingen te controleren. Geconstateerde
tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk onder vermelding van
factuurnummer en omschrijving aan Autopart gemeld te worden.
b. Autopart verleent voor de door haar geleverde nieuwe of gereviseerde producten dezelfde
garantie als door haar leveranciers aan haar wordt gegeven. Autopart verleent voor de door
haar geleverde gebruikte producten een garantie van 30 dagen gerekend vanaf de datum
waarop het gebruikte product aan de koper is geleverd.
c. Op elektronische onderdelen zowel nieuw, gereviseerd of gebruikt zijn uitgesloten van
garantie, tevens worden deze producten niet retour genomen.
d. Koper dient de voor garantie in aanmerking komende producten retour te sturen naar
Autopart te Den Dolder en Autopart in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te
controleren. Autopart heeft bij een terechte garantieaanspraak de keuze om het retour
gezonden product te repareren of te vervangen door een vergelijkbaar product, indien
Autopart hier niet toe in staat is kan worden overgegaan tot terugbetaling van het
aankoopbedrag.

e. Indien blijkt dat er geen aanspraak op garantie is en / of er geen gebrek aan het geleverde
product is waargenomen is Autopart gerechtigd de volledige kosten voor
herstel,onderzoekskosten en vervangingswerkzaamheden aan koper in rekening te brengen.
f. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard
dan ook en de garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Autopart
heeft voldaan.
g. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie indien; -de koper onjuiste of
onvoldoende informatie heeft verstrekt zoals het niet verstrekken van het
identificatienummer van het voertuig waar geleverd product voor bestemd is. -er sprake is
van ondeugdelijke en / of ondeskundige inbouw / gebruik van het gekochte product anders
dan waartoe het product bestemd is. -de op het geleverde product van toepassing zijnde
garantie is overgedragen aan derden.
7. Retentierecht
Autopart kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens koper onder
zich heeft zo lang door haar geleverde producten of diensten niet volledig door koper zijn
betaald en dit een door koper toerekenbare tekortkoming betreft inclusief eventuele schade,
rente en kosten welke koper krachtens enige overeenkomst c.q deze algemene
voorwaarden jegens Autopart verschuldigd is of zal zijn. 8. Overmacht a. Autopart is niet
gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daardoor is verhinderd door
overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: tekorten in
materiaal en tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden die bij de uitvoering van
de overeenkomst zijn betrokken alsook elke omstandigheid waardoor de normale gang in
het bedrijf Autopart wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de
overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd b. Indien er sprake is van
een overmachtsituatie aan de zijde van Autopart, stelt zij de koper zo spoedig mogelijk
daarvan op de hoogte onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja binnen
welke termijn.

