ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR TRIUMPH sportprijzen gevestigd te Sint-Oedenrode en Eindhoven.
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De ondernemingen die onder de handelsnaam Triumph sportprijzen
gedreven worden, gevestigd te 5492 JB Sint-Oedenrode aan de Azaleastraat
30 en gevestigd te 5632 LB Eindhoven aan De Koppele 56, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor OostBrabant te Eindhoven onder nummer 17161928, hierna te noemen Triumph.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen
door Triumph aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de
meest ruime zin van het woord, door Triumph met derden aangegaan, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet
van toepassing, tenzij deze door Triumph uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de
omstandigheid dat Triumph een mededeling van de opdrachtgever dat deze
voorwaarde van Triumph niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden
toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.4 Indien Triumph niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van
toepassing zouden zijn of dat Triumph het recht zou verliezen om in
toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever, ook via de website, geldt
als acceptatie van Triumph zijn algemene voorwaarden.
1.4 Triumph heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar
website te wijzigen.
2. Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de
offerteaanvrage verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien
Triumph dit doet met vermelding van een termijn gedurende welke de
aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan
slechts schriftelijk geschieden.
2.2 Gegevens door Triumph verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures,
prijslijsten enzovoorts zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand
bericht van Triumph en gelden niet als offerte.
2.3 Triumph streeft ernaar haar assortiment zo actueel mogelijk te houden.
Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. Mocht dit
het geval zijn, hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons. Ook kan het
voorkomen dat de artikelen licht afwijken van de afbeelding omdat er een
bepaald onderdeel door de fabrikant wordt vervangen.
3. Overeenkomsten
3.1 Alle met Triumph gesloten overeenkomsten worden eerst door
schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld
alsmede aanvullingen daarop binden Triumph eerst nadat, en voorzover zij
door Triumph zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers,
vertegenwoordigers of agenten binden ons slechts indien deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst en
uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van
betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen
heeft verloren of deze is beperkt, dan wel aan ons is gebleken dat de
opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling,
hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons
geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd
de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen,
waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan
ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in
het bezit te stellen van de goederen
3.4 De administratie van Triumph geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs
van de door u aan Triumph verstrekte opdrachten en gedane betalingen en
van door Triumph verrichte leveringen. Triumph erkent dat elektronische
communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de
voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro´s en exclusief BTW en andere
heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van
orderacceptatie.
4.2 Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs
inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen,
koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, enzovoorts. Indien na de
opdrachtbevestiging in één of meer van de hierboven genoemde
kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt is Triumph gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.4 Prijsverhoging gegrond op één van de voorgaande leden geeft de
opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Triumph is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in
deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de
opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld; Nalatigheden van de opdrachtgever in het
onderhoud van de geleverde zaken; Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij
voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde
dan ook, is uitgesloten.
5.2 Triumph is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te
late levering. Triumph is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid
van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de
overeenkomst tot stand komt. Triumph is evenmin aansprakelijk voor schade
indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien
opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen
verstrekt.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Triumph en haar medewerkers voor aanspraken
van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik
van door Triumph (op)geleverde producten.
5.4 Elke aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere
indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst,
gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Garantie
6.1 Er wordt door Triumph geen garantie verstrekt op geleverde producten
en diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie verstrekt is.
6.2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.
6.3 De in punt 6.1 verleende garantieverplichting vervalt indien
opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of
laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Triumph op naar
haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
6.4 Triumph is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van
gebreken die ingevolge 6.1 en 6.2 en 6.3 door garantie worden gedekt aan
de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor
geldende tarieven.
7. Betaling
7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting of
schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Triumph is
toegestaan.
7.2 Triumph is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te
verlangen, alvorens tot levering over te gaan of door te gaan met levering.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de
opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Triumph het recht
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten
op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
7.3 De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval
onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen
termijn op de vervaldag, als door de opdrachtgever faillissement, surséance,
van betaling of onder curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig
beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, en
wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of – voorzover een rechtspersoon
zijnde – wordt ontbonden.
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7.4 Triumph is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever
een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen, onverminderd de overige aan Triumph
toekomende rechten.
7.5 Triumph is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van
advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, gerechtsdeurwaarders en incassobedrijven. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de
hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.
8. Reclame
8.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Triumph
terstond schriftelijk op de hoogte te brengen onder nauwkeurige opgave van
de feiten. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de dag van de
levering Triumph wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden
worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin
het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
8.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend
en wel binnen 72 uur na dagtekening van deze facturen.
8.3 Triumph is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen,
wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijner
reclame aan al zijn alsdan jegens Triumph bestaande verplichtingen uit
welke overeenkomst tussen hem en Triumph dan ook voortvloeiende, heeft
voldaan.
8.4 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn
betalingsverplichtingen jegens Triumph.
8.5 Retourzendingen zijn volledig voor rekening en verantwoording van
opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco
aangeleverd te worden.
9. Eigendom
9.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Triumph
totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde
bedragen geheel zijn voldaan.
9.2 Triumph heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te
nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt,
indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt
gelegd.
9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10. Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding
10.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen
weigert af te nemen, is hij verplicht de door Triumph reeds aangeschafte
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende
prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij
overigens jegens Triumph gehouden tot een volledige vergoeding van het
reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Triumph als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Triumph te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de
opdracht en / of weigering van de goederen.
10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt
Triumph zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst
en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is.
10.4 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Triumph
ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te
schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

10.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden
verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van
betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in
beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde
c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft
Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle
vorderingen, die Triumph op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
11. Wijzigingen
11.1 Hoewel Triumph een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen
van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen
leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Triumph tot een dergelijk
instemming op geen enkele wijze verplicht.
11.2 Een instemming zoals bedoeld in 11.1 kan slechts uitdrukkelijk en
schriftelijk worden gegeven.
11.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever
extra in rekening gebracht volgens de dan geldende tarieven. Worden de
wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
11.4 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium
schriftelijk aan opdrachtgever worden vermeld, doch in elk geval
voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. Opdrachtgever wordt geacht
akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij
binnen twee dagen na schriftelijke kennisgeving door Triumph de uitvoering
door opdrachtgever wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot
ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden
verstaan; wijzigingen van de (product) specificaties nadat deze door de
opdrachtgever zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de
specificaties.
11.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Triumph buiten zijn
verantwoordelijkheid wordt overschreden.
11.6 Vertragingsschade geleden door Triumph doordat opdrachtgever zich
niet binnen twee dagen na schriftelijke kennisgeving van Triumph van
ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door de opdrachtgever geheel
aan Triumph vergoed te worden.
12. Overmacht
12.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het
vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar Triumph of de opdrachtgever, onmogelijkheid te leveren ten
gevolge van schuld of opzet van bij Triumph in dienst zijnde personen of
personen van wiens dienst Triumph gebruik maakt, niet of niet tijdige levering
van goederen door leveranciers van Triumph, vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand,
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
Triumph dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Triumph overmacht op.
12.2 In geval van overmacht, zoals in 12.1 omschreven – ook al was deze
omstandigheid ten tijde van afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen
van de opdracht te voorzien – waardoor Triumph tijdelijk niet in staat is de
overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Triumph
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten,
hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Triumph in dat geval tot
enige schadevergoeding of boete gehouden is
12.3 In het geval bedoeld in 12.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd
ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Triumph verleende
opdracht in te trekken.
12.4 Indien en voorzover Triumph haar verbintenissen door overmacht niet
kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende
gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
12.5 De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging
wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen
prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.
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13. Levering
13.1 De leveringstermijn van het Product wordt bepaald in de overeenkomst
tussen u en Triumph.
13.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen en bevestiging
worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de
afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der
overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de
desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, bij excessieve
overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Triumph
zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
13.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Triumph de
overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de
verwachting dat de omstandigheden, waaronder de levering zal plaatsvinden,
na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
13.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de
voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt
veroorzaakt, wordt overeengekomen tijdstip van levering dienovereenkomstig
verschoven onverminderd het in 13.1 tot en met 13.5 bepaalde voor het
geval dat Triumph door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet
kan nakomen.
13.5 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zullen plaatsvinden
mag Triumph de aanvang van de leveringen die tot een fase behoren
uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële
verplichtingen inzake de deellevering heeft gedaan.
13.6 Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder
begrepen materialen, geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
De verzending geschiedt op de wijze als door Triumph aangegeven, voor
binnen- en buitenland. Vanaf het moment van verzending bij Triumph, draagt
opdrachtgever alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de
oorzaak daarvan.
13.7 Orders worden af Sint-Oedenrode en Eindhoven geleverd, tenzij anders
is overeengekomen.
13.8 Bij levering onder rembours, indien zulks geschiedt op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever, komen de remboursementskosten volledig ten
last van opdrachtgever.
14. Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door
het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks
toelaten, onderworpen aan het oordeel en beslecht door de bevoegde
rechter binnen het arrondissement te ’s-Hertogenbosch of door een in
overleg aan te wijzen normaal competente rechter.
14.3 Het in lid 14.1 en 14.2 gestelde is ook van toepassing indien de
opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een
buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Triumph behoudt zich het
recht voor een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen
beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor OostBrabant te Eindhoven op 23 oktober 2006.
Sint-Oedenrode / Eindhoven, 23 oktober 2006
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