Levering- en Betalingsvoorwaarden Edzo Import BV - KvK 37036910
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zaken, door Edzo Import bv, hierna te noemen
“verkoper” ten behoeve van diens cliënten, hierna te noemen “koper”. Bijzondere van de algemene voorwaarden
van de verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Op alle
aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de groothandel van Edzo Import bv zijn deze Algemene
Leveringsvoorwaarden hierna te noemen voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan
wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring
door Edzo Import bv worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle
rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Edzo Import bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Edzo Import bv
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van de groothandel van Edzo Import bv zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
vermeld. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Edzo Import bv behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
Artikel 3. Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van zaken wordt eerst bindend voor de verkoper door zijn schriftelijke
bevestiging.
De overeenkomst van koop van zaken aangegaan met een vertegenwoordiger van verkoper wordt eerst bindend
door schriftelijke bevestiging van de vertegenwoordiger.
Verkoper behoudt zich het recht voor om binnen 8 dagen aan koper schriftelijk te kennen te geven, dat de
bestelling conform de overeenkomst niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van
omstandigheden waarvan vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de
overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden. Edzo Import bv kan
bestellingen ook weigeren in geval van foutief geprijsde producten.
Na het tot stand komen van de overeenkomst door koper voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen worden
enkel en alleen door verkoper uitgevoerd na diens schriftelijke aanvaarding.
Elke met de verkoper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling.
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten, samenstellingen enz. zomede
gegevens waaronder kleuren, op/in de webshop, in drukwerk, catalogi, afbeelding e.d. door de verkoper bij de
aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor verkoper niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Artikel 4. Prijzen
Alle genoemde prijzen op het internet/webshop en of verstrekt via prijslijsten, kortom alle aangeboden goederen,
zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk , als verhoging van
rechten en/of accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële
verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in muntpariteit e.d. en voor zover deze verhogingen door
verkoper redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast.
Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd
doorberekend.

In artikel 3 genoemde gevallen heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden in welk geval hij tot
een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde is gehouden.
Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5. Levering
Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn slechts een indicatie. De leveringstermijnen zijn
vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de
omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan de verkoper niet tegengeworpen worden en zal
geen aanleiding geven tot een schadevergoeding aan koper. Verkoper is voor de overschrijding van de levertijd
slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.
De levering van de goederen aan de koper zoals bedoeld in artikel 2 geschiedt op het door de koper opgegeven
adres of tot zover als het vervoermiddel waarmee de levering plaatsvindt naar het uitsluitende oordeel van de
chauffeur kan komen.
Indien de koper de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken
voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan de verkoper opslagkosten aan
de koper in rekening brengen conform het de verkoper geldende tarief.
De verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren
Indien een overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Edzo Import bv als de koper de
mogelijkheid om het onderdeel betreffende de overmachtstoestand van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden,
waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar, eventueel reeds verrichte betalingen
zullen worden gerestitueerd.
Vracht en verzendkosten Euro 10.00 ex.btw wordt berekend voor alle leveringen < Euro 175.00 ex.btw tenzij
anders is schriftelijk overeengekomen. Bestellingen > Euro 175.00 worden franco geleverd in Nederland.
Eventuele bestellingen bestemd voor het buitenland worden apart behandeld.
Verkoper is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen slecht of onjuist gegevens ten
gevolge van het gebruik van het Internet of welke andere communicatiemiddel en/of social media dan ook. Dit
geldt voor alle communicatieve verkeer tussen koper en verkoper en/of verkoper/derden met koper.
Artikel 6. Risico-overgang en annuleringen
Het risico voor de zaken zal op de koper overgaan bij de levering. Indien de afnemer na het aangaan van de
overeenkomst, deze overeenkomst wenst te annuleren is worden alle gemaakte kosten door Edzo Import bv
verhaald op de afnemer te denken valt aan het invoeren, verwerken en retourneren van de bestelling.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door haar verkochte
zaken het eigendom voor, tot dat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten
geheeld en al is voldaan. Overdracht der gekochte, nog niet betaalde zaak wordt beschouwd als bruikleen om
niet.
De verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van
faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken zijn de koper verboden, zolang
hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De koper dient alle eigendomsrechten, zowel industriële als intellectuele, welke rusten op de door Edzo Import bv
geleverde producten volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 8. Persoonsgegevens
Edzo Import respecteert de Wet Persoonsregistratie en de privacy van alle gebruikers van haar site,shop en
leveringen via de vertegenwoordigers. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De
persoonsgegevens worden gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling en zullen nooit ter
beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Edzo Import bv.

Artikel 9. Betalingen
Betaling via de Webwinkel dient gelijktijdig met de bestelling te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Andere leveringen dient de betaling door de koper te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien
schriftelijk niet anders overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Betalingen van zaken bedoeld voor export dienen door verkoper te zijn ontvangen alvorens tot levering kan
worden overgegaan, ook onder voorbehoud van een correcte BTW afwikkeling.
Bij betaling na de in lid 2 genoemde termijn heeft verkoper het recht 2% kredietbeperking over het nettofactuurbedrag te vorderen, dit voor zover deze kredietbeperking op de factuur staat ver meld.
Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven cq. Afzonderlijk overeengekomen
betalingstermijn, zal aan koper, vanaf het moment dat hij in verzuim is, boven het door hem verschuldigde, een
vertragingsrente in rekening worden gebracht van 1,5% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling,
waarbij een gedeelte van een maand gelijk zal worden gesteld met een gehele maand.
Het door de koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van de
koper uitgesproken faillissement, surseance van betaling en onder curatelestelling, overlijden van de koper,
beslaglegging onder de koper in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens de verkoper.
Verkoper behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te
factureren.
Het zal de verkoper bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van de koper een contante dan wel
voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, is de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van
leveranties beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor verkoper verzekerd is.
Op door verkoper geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals dir door de desbetreffende fabrikant
cq. Leverancier, aan verkoper wordt verleend, en jegens verkoper wordt nagekomen.
De aansprakelijkheid van de verkoper voor aan derden geleverde zaken gaat niet verder dan de
aansprakelijkheid die de leverancier van de verkoper heeft ten aanzien van die betreffende zaken.
Verkoper is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van bestanddelen en/of voorwerpen, zomede voor daaruit
voortvloeiende gevolgen, die niet tot de samenstelling van door verkoper geleverde zaken behoren.
Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
De verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem
volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan de verkoper in ieder geval niet worden toegerekend
indien er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar de zaken van verkoper zijn opgeslagen,
oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstation, zeerampen van alle aard,
uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van
verkoper vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading. In die gevallen wordt de verzendingstermijn
automatisch voor een redelijke termijn verschoven.
Artikel 11. Ontbinding
Indien de koper op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat
enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal de verkoper in dit geval ook het recht hebben de
gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen.
Hetgeen hierboven geschreven geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van betaling of onder
curatelestelling van de koper of bij stillegging van diens bedrijf.
Artikel 12. Reclames en retourzendingen
Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze uiterlijk binnen 8 dagen na

aflevering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde schriftelijk ter kennis van de verkoper zijn gebracht en
de verkoper in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.
Bij franco leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zichtbare beschadiging van de zaken, ontstaan
tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres, ten overstaan van de chauffeur die de zaken heeft
afgeleverd door of namens de koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper dient
hiervan meteen een afschrift aan de verkoper te zenden.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 14 dagen na
verzenddatum der facturen.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben
goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
Voor zaken geleverd door derden zullen de reclame-termijnen van toepassing zijn, die deze derden met de
verkoper overeengekomen zijn.
Bij door verkoper erkende reclames is verkoper slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken dan
wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks ter keuze van koper.
Indien een koper, zonder dat er met verkoper tot overeenstemming is gekomen, om welke reden ook, een nieuwe
respectievelijk verbeterde levering wenst zal hij de verkoper op straffe van verlies zijner aanspraken in de
gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor koper
en verkoper bindend zak zijn. De expert wordt in zo een geval door de verkoper gekozen.
Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen 2 experts worden gekozen, door ieder der
partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de reeds gekozen experts kan worden benoemd.
Diens uitspraak zal voor koper en verkoper bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de
verliezende partij.
De koper moet de verkoper, voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet
korter dan twintig werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of
beschadigingen aan de hand van de zaken in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.
Indien de koper de zaken evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of door
geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding. Zie aparte formulier retourzending.
Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco voor risico van de koper na schriftelijke
toestemming tot retourzending van de verkoper. De retour zending moet binnen vij werkdagen na verkrijging van
de toestemming franco aan het adres van de verkoper geschieden. De koper dient voor een zorgvuldige
verpakking en verzending te zorgen.
Artikel 13. Garantie
Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de door de fabrikant gestelde
garantiebepalingen.
Artikel 14. Geschillen
Alle geschillen, gerezen tussen koper en verkoper of tussen verkoper en een derde die voor de verkoper ten
behoeve van een koper opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten,
waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederlands
recht worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van verkoper statutair gevestigd
is.
Artikel 15. Gerechtelijke- en overige kosten
Alle kosten welke verkoper voor de uitoefening van de door verkoper uit koopovereenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitrechtelijke,
komen ten laste van de koper. De kosten welke verkoper moet maken tot invordering van door koper niet
betaalde facturen bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum bedrag van € 75.00

