Leveringsvoorwaarden:
Algemeen
1.1: De voorwaarden gelden voor het gehele pakket aan diensten van de Nordic Sails, nader te noemen NS.
1.2: Onder afnemer wordt verstaan iedere wederpartij die opdracht heeft verleend aan NS.
1.3: Onder opdracht wordt o.a. verstaan de door NS. verstuurde Opdrachtbevestiging/Factuur mits hierop niet binnen 14
kalenderdagen door de opdrachtgever schriftelijk bezwaar is gemaakt. De opdrachtbevestiging/factuur vermeldt de omschrijving
van de te leveren diensten-producten en de prijs van genoemde producten en diensten.
1.4: Afnemer mag ontwerpen, tekeningen beschrijvingen en maatvoeringen welke door NS. zijn ingebracht niet verstrekken aan
derden. Rechten van industriële of intellectuele eigendom ten aanzien van genoemde ontwerpen e.d. vallen NS. toe. Ook als
hierin gedachten of ideeën van de opdrachtgever zijn verwerkt.
1.5: De overeengekomen termijnen van levering van diensten-producten gelden als streeftermijn. Deze termijn vangt aan daags
na totstandkoming van de overeenkomst. Afwijking van de termijn geeft geen grond tot opschorting van betaling en/of
ontbinding van de overeenkomst.
1.6: Het eigendom van diensten/producten gaat over aan de afnemer op het moment dat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.
Indien een zekerheidstelling van een schuld achterwege blijft is NS. gerechtigd de haar nog in eigendom toebehorende
goederen eigenmachtig terug te nemen en is NS. niet tot vergoeding van enige schade gehouden
1.7: Beschadiging of verlies van producten die niet zijn toe te rekenen aan NS. of in opdracht van NS. werkende derden zijn
voor rekening/risico van de opdrachtgever
Prijs en Betaling
2.1: De op de opdrachtbevestiging van NS. vermelde productomschrijving en prijzen gelden als overeenkomst
2.2: Aanvullende werkzaamheden, diensten of producten zullen tegen de daarvoor geldende tarieven in rekening worden
gebracht. Uitvoering van werkzaamheden vinden binnen de gebruikelijke werktijden van NS. plaats.
2.3: De betaling vindt plaats overeenkomstig de op de opdrachtbevestiging/factuur vermelde betalingsvoorwaarden; 35% bij
opdracht, bij levering het resterende bedrag contant of per bank. NS. kent geen betalingstermijn.
2.4: (deels) Onbetaalde goederen zijn direct door NS. opeisbaar en dienen onvoorwaardelijk in de staat waarin de goederen
geleverd zijn in het bezit van NS. te worden gesteld. Kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de
afnemer. Schade of vermissing van voorgemelde goederen zijn voor rekening van de afnemer.
Garantie en aansprakelijkheid
3.1: NS. is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend of verband houdend met het gebruik van de door haar
geleverde goederen of diensten. Aansprakelijkheid gaat volledig over aan de gebruiker na afname van de goederen/diensten.
Op het moment van afname overtuigt de afnemer zich van gebleken geschiktheid en verantwoordde toepassing. Bij twijfel dient
NS. schriftelijk, voor toepassing van geleverde materialen, op de hoogte te zijn gesteld van deze twijfel.
3.2: Mits niet anders is overeengekomen geldt op geleverde zeilen twee jaar garantie op materiaal en verwerking. Accessoires
zoals genua-, grootzeilhuiken en maindrop systemen zijn hiervan uitgesloten.
3.3: De garantiebepalingen zijn niet van toepassing indien geen of onvolledige betaling van de goederen/diensten hebben
plaatsgevonden.
3.4: De garantie geldt niet voor schade die is ontstaan door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van de materialen.
3.5: Adviezen van NS. met betrekking tot toepassing van materialen zijn vrijblijvend, de eindverantwoordelijkheid blijft bij de
afnemer.
3.6: Van geschillen over of in verband met de overeenkomst, die niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, neemt
bij uitsluiting kennis van het gerecht binnen wiens ressort wij onze hoofdvestiging hebben
Bouwmaten
4.1: De feitelijke bouwmaten kunnen afwijken van de in de opdrachtbevestiging genoemde maten of E-, P-, I-, en I-maten en/of
gemeten voor-, onder- en achterlijkmaten van bestaande zeilen.
Afhankelijk van de door de fabrikant opgegeven stretch gegevens van het doek dat voor het betreffende zeil wordt gebruikt
berekent NS de verwachte vervorming van het zeil tijdens de gebruiksperiode.
4.2: De bouw van zeilen is een ambachtelijk proces waarbinnen afwijking van maatvoering kan ontstaan. Deze afwijking van
vaste maten, vrij van de aangepaste maten i.v.m. vervorming van materiaal, bedraagt maximaal 2%.
4.3: Indien opdrachtgever een afwijking aan maten en uitvoering van bestaande zeilen en/of gemeten maten aan boord wenst
zullen deze wensen schriftelijk worden gecommuniceerd aan NS.
4.4: NS. zal eventuele afwijkingenafwijking van eerder gecommuniceerde details schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever.
Geschillen
5.1: Indien er een geschil ontstaat zal de afnemer NS. schriftelijk op de hoogte brengen van zijn/haar visie.
5.2: NS. wordt in voorkomend geval de gelegenheid geboden, indien het een verwijtbaar punt is, de aanpassing aan het zeil te
verzorgen. Bij aanpassing door derden, zonder schriftelijke toestemming van NS, vervalt het recht op vergoeding en garantie.
5.3: Indien een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal in eerste instantie het dispuut aan een mediator
(onafhankelijke partij, waar beide partijen mee instemmen) worden voorgelegd. Zijn/haar advies is bindend voor partijen.
Wezep: 02 februari 2021

