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Hierna verder te noemen General Bikes
-------------------------------------ALGEMEEN
Artikel 1.
----------1. Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene
voorwaarden.
2. Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij
dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door
General Bikes zijn aanvaard voor een specifiek geval.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover deze schriftelijk tussen General Bikes en opdrachtgever zijn
overeengekomen.
4. Onder opdrachtgever wordt verstaan elke natuurlijke –en/of
rechtspersoon die bedrijfsmatig handelt alsmede een consument
welke conform wettelijke bepalingen aanspraak kan doen gelden
op het consumentenrecht.
OVEREENKOMSTEN/AANBIEDINGEN Artikel 2. ---------1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van
General Bikes bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene
voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de
overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door
General Bikes bindend.
2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van
General Bikes zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een
vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij
aanvaard, dan heeft General Bikes het recht het aanbod binnen twee
dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Getoonde en verstrekte monsters –en/of modellen gelden slechts
ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4. Van General Bikes behoudt zich altijd het recht voor om
prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
5. Een overeenkomst met een consument komt tot stand na
acceptatie van de bestelling in de winkel, General Bikes is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling door
General Bikes niet wordt geaccepteerd dan deelt General

Bikes, onder vermelding van de reden, dit direct aan de
consument mee.
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PRIJS
Artikel 3.
---------1. Alle door General Bikes genoemde prijzen zijn in euro’s en
berekend voor levering af General Bikes bedrijf of pakhuis en
exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
Er wordt pas overgegaan tot levering van de goederen na het
voldoen van het volledige factuurbedrag, in de winkel in
contanten –en/of pin betaling.
3. Indien door oorzaken buiten General Bikes macht om, een
prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen -en/of diensten
mocht optreden, is General Bikes bevoegd deze verhogingen door te
berekenen, ook indien General Bikes een bindende aanbieding heeft
gedaan. De hiervoor bedoelde prijsstijgingen kunnen zich o.a.
voordoen bij een stijging van grondstoffen en materialen, van
productiekosten, invoerrechten en andere belastingen, transporten
verzekeringskosten, alsmede in geval van sterke wisselingen in
valutakoersen.
4. Alvorens tot levering over te gaan is General Bikes te allen
tijde gerechtigd te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk
bij vooruitbetaling wordt voldaan, dan wel te eisen dat een
garantie wordt afgegeven voor het factuurbedrag.
LEVERING / RISICO / AFROEP
Artikel 4.
---------1. De overeengekomen levertermijn is nimmer een fatale termijn. De
opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een
eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, of deze moet
uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Wegens overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever
de order niet annuleren en/of de betaling der goederen/
werkzaamheden weigeren.
2. In geval General Bikes goederen doet vervoeren, behoeven deze
niet verder te worden vervoerd dan tot waar het voertuig over een
behoorlijk bereikbaar terrein kan komen. Aflevering geschiedt
steeds naast het voertuig, terwijl de opdrachtgever verplicht is
de goederen daar in ontvangst te nemen. Opdrachtgever en General
Bikes dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft
opdrachtgever in gebreke dan komen daardoor ontstane kosten voor
zijn rekening.
3. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij
termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is General Bikes
bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst nog niet alle goederen/ werkzaamheden zijn
afgeroepen, de opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen
binnen welke alles zal zijn afgeroepen.
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4. De door opdrachtgever te noemen termijn mag een tijdvak van
drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de opdrachtgever kennis
heeft kunnen nemen van General Bikes sommatie, niet overschrijden.
5. De opdrachtgever is verplicht om aan de in het vorige lid
genoemde sommatie gevolg te geven bij gebreke waarvan
opdrachtgever in gebreke is. In dit geval is General Bikes bevoegd
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en
schadevergoeding te vorderen.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5.
--------1. De aansprakelijkheid van General Bikes voor niet door haar
vervaardigde producten gaat nimmer verder dan de aansprakelijkheid
van haar toeleverancier jegens General Bikes en zulks voor zover
General Bikes haar aanspraken op de toeleverancier nog geldend kan
maken, hiermede wordt tevens bedoeld ondeugdelijk materiaal die na
de werkzaamheden breken, scheuren, bladeren of verkleuren etc. Te
allen tijde beperkt zich General Bikes aansprakelijkheid tot een
bedrag gelijk aan de waarde van de door haar geleverde goederen
-en/of diensten, eventuele extra herstelwerkzaamheden kunnen door
General Bikes bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht,
indien in de overeenkomst geen garantiebepaling is overeengekomen.
2. General Bikes is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en
indirecte bedrijfsschade zoals stagnatieschade, winstderving en
dergelijke. Evenmin is General Bikes aansprakelijk voor kosten,
schade en rentes die het gevolg zijn van feiten gepleegd door
personen in dienst van General Bikes.
3. Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst
vervalt uiterlijk drie maanden nadat de goederen of werkzaamheden
zijn geleverd.
OVERMACHT
Artikel 6.
--------1. Indien General Bikes door overmacht verhinderd is te leveren
heeft zij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de
overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, te annuleren. In dit geval heeft opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding.
2. Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen,
molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk
van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van
vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede
iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor General
Bikes redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze
te leveren.
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3. In geval opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover General
Bikes in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te
voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot

(voorlopige)surséance van betaling, faillissement, executoriale
beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van
de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei
contract aan General Bikes verschuldigd is, dadelijk en volledig
opeisbaar.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 7.
--------1. Geleverde goederen blijven het eigendom van General Bikes
totdat opdrachtgever volledig aan alle betalings- verplichtingen,
ook uit hoofde van latere leveringen, rente en kosten, heeft
voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van
de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van
verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden,
alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens
tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van
de wederpartij.
2. Ingeval General Bikes een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als
ontbonden, onverminderd het recht van General Bikes vergoeding van
schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. Opdrachtgever is verplicht General Bikes terstond schriftelijk
op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen
gelden op producten waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
4. Voor zover door General Bikes tekeningen en/of ontwerpen zijn
vervaardigd, blijven deze eigendom van General Bikes en is het
opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van General Bikes, verboden om enige reproductie d.m.v. kopie,
film en/of andere methode van kopiëren te vervaardigen.
BETALING / GARANTIE
Artikel 8.
--------1. Opdrachtgever dient de koopprijs binnen 14 dagen na
factuurdatum aan General Bikes te voldoen.
2. Indien opdrachtgever de koopprijs niet tijdig voldoet is hij in
gebreke zonder dat enige aanmaning van verkoper vereist is.
3. Vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is, is deze over
het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of
gedeelte van een maand.
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4. Indien naar het oordeel van General Bikes daartoe termen
aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat
de opdrachtgever de te leveren goederen/diensten geheel of
gedeeltelijk vooruit betaald of deugdelijke zekerheid voor de
betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid
heeft General Bikes het recht om de levering op te schorten, ook
indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst
schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds

geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar.
5. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling van facturen
is General Bikes gerechtigd om zonder waarschuwing vooraf verdere
leveranties op te schorten.
6. De opdrachtgever die het door hem verschuldigde niet op tijd
heeft betaald is verplicht aan General Bikes alle kosten gemaakt
tot inning der vordering te vergoeden. Onder alle kosten zijn mede
begrepen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede
eventuele executiekosten. Buitengerechtelijke kosten zullen
tenminste 15% (excl. btw) van de verschuldigde hoofdsom bedragen
met een minimum van Euro. 40,00 (excl. btw).
7. Betwisting van de geleverde werkzaamheden/goederen en
factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven, e-mail of fax aan General Bikes kenbaar te
worden gemaakt, General Bikes is gerechtigd om na deze periode aan
te nemen dat de geleverde werkzaamheden/goederen en het
factuurbedrag door opdrachtgever is geaccepteerd.
Opdrachtgever kan na genoemde periode geen recht meer doen
gelden op enige aanspraak of schadevergoeding zover deze van
toepassing is.
8. Indien door General Bikes garanties worden verstrekt, betreffen
deze alleen de garantie welke General Bikes kan doen gelden op
zijn toeleverancier –en/of bij reparaties door hem of namens hem
aan het object verrichte handelingen/bewerkingen.
FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d. ARTIKEL 9.
---------Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en General Bikes
gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn
vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard (voorlopig) surséance van
betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt
getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelsbekwaamheid
met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,
tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder
ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
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OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 10.
----------Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van General
Bikes is bevoegd van een geschil kennis te nemen, één en
ander voor zover dwingende bepalingen van Nederlands recht
zich hiertegen verzetten.
DEPONERING

Artikel 11.
----------Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
***********************************************************
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN
KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
TE AMSTERDAM D.D. :
ONDER NUMMER :
HANDTEKENING/STEMPEL :
***********************************************************
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