
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dometic Benelux B.V.
Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 01-10-2010

Dometic Benelux B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20051965.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Dometic Benelux B.V., hierna te noemen “Dometic”,
 en koper of afnemer, hierna te noemen “Afnemer”, waarop Dometic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
 van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder het begrip Producten dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan airconditioning-, koel-, verwarmings- en
 andere luchtbehandelings apparatuur en daarmee verwante zaken, alles steeds in de meest ruime zin des woords, alsook onderdelen
 en accessoires voor voer- en vaartuigen, alles steeds in de meest ruime zin des woords.

3. Onder het begrip offerte in deze algemene voorwaarden wordt mede verstaan de prijsopgaven en/of aanbiedingen, prijslijsten,
 circulaires, opdrachtbevestigingen en brieven van Dometic.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

1. De door de Dometic gemaakte offertes zijn vrijblijvend en slechts gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Dometic
 is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Dometic schriftelijk binnen 5 werkdagen wordt bevestigd.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdrage/recupel, tenzij anders aangegeven.

3. Werknemers en/of vertegenwoordigers en/of agenten van Dometic bezitten geen bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten,
 tenzij het tegendeel door de directie van Dometic schriftelijk aan de Afnemer is bevestigd.

4. Iedere opdracht van een Afnemer waarmee Dometic niet eerder zaken heeft gedaan wordt aanvaard onder de opschortende 
 voorwaarde dat uit verkregen informatie de kredietwaardigheid van de Afnemer voldoende blijkt.

5. In geval van een order per telefoon, telefax, telex of electronic mail, komt een overeenkomst tot stand nadat de order door Dometic
 schriftelijk is geaccepteerd.

6. Tenzij Dometic aan de Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden na een op grond van het bovenstaande
 eenmaal tot stand gekomen overeenkomst alle daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten tussen partijen mede beheerst
 door deze voorwaarden.

7. Indien meer dan één natuurlijk en/of rechtspersoon als Afnemer optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Dometic
 hoofdelijk aansprakelijk.

8. Dometic heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst alsmede de eigendom van de betreffende
 goederen aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Dometic mag Afnemer zijn rechten en verplichtingen
 jegens Dometic niet aan derden overdragen.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschieden leveringen op grond van de gesloten overeenkomst, niet op basis van
 exclusiviteit.

10. Wanneer de Afnemer een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van Dometic, zal Dometic eerst gehouden zijn tot
 levering overeenkomstig de order nadat Dometic deze schriftelijk heeft bevestigd. De Afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de
 opdrachtbevestiging van Dometic, indien hij niet binnen 5 werkdagen na datum van de opdrachtbevestiging tegen de inhoud
 daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 3 Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf fabriek/magazijn van Dometic.

2. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking
 worden gesteld, danwel op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd.

3. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering,
 zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in
 ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Voorts zal in een dergelijk geval Dometic niet eerder gehoudenzijn de zaken af te leveren, 
 dan nadat de Afnemer de overeengekomen prijs en de aanvulllende kosten heeft voldaan.
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4. De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer
 de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Dometic zijn
 en de Afnemer ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

5. Tenzij anders overeengekomen, is de overeengekomen levertijd geen fatale termijn.

6. Overschrijding van de levertijd met een periode van 30 dagen is toegestaan zonder dat dit de Afnemer het recht geeft
 tot een schadevergoeding dan wel beeindiging van de overeenkomst.

7. Tenzij Dometic in overmacht verkeerd ingevolge artikel 15, dient de Afnemer bij overschrijding van de levertijd met meer
 dan 30 dagen Dometic schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke
 waarvan de Afnemer het recht heeft de overeenkomst door middel van een aan Dometic gerichte schriftelijk, per aangetekend
 schrijven verzonden verklaring te ontbinden.

8. Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is Dometic nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Afnemer of
 derden ontstane schade.

9. Het is Dometic toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Dometic
 bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

10. Dometic is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden.

Artikel 4  Overgang van risico

1. Vanaf het tijdstip van de levering van zaken gaat het risico over op de Afnemer, die de gekochte zaken vanaf dat tijdstip deugdelijk
 zal verzekeren. Indien de levering vertraagd is of achterwege blijft ten gevolge van omstandigheden die de Afnemer aan te rekenen
 zijn, gaat het risico conform artikel 3 lid 3 over op de Afnemer op de dag van de geplande levering.

Artikel 5  Prijzen

1. Alle prijzen door Dometic opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen. Tenzij schriftelijk anders
 overeengekomen zijn prijzen exclusief BTW, vracht, installatie, emballage, assurantiën en gebaseerd op levering “af magazijn”.

2. Indien Dometic met de Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Dometic niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:
 Dometic mag daarbij de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien
 de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te
 ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk binnen 5 werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging door de Afnemer te geschieden.

Artikel 6  Verwijderingsbijdrage/ Recupel

1. De krachtens het besluit van 21 april 1998 verplicht in rekening gebrachte verwijderingsbijdrage of (in het geval van een Belgische
 Afnemer) recupel zal door Dometic aan haar Afnemer in rekening worden gebracht onder de verplichting deze ook aan opvolgende
 afnemers op te leggen, tenzij sprake is van levering aan een consument, in welk geval kan worden volstaan de verwijderingsbijdrage
 of recupel zichtbaar in rekening te brengen.

Artikel 7  Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen

1. De door Dometic vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven
 haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Afnemer staat er voor in, dat de door Dometic vervaardigde
 of verstrekte gegevens en/of onderwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden
 getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Bij overtreding van deze bepaling is de Afnemer aan Dometic een boete verschuldigd van
 tweemaal het in het geding zijnde factuurbedrag, met een minimum van € 1.000 per overtreding.
2. Door de Afnemer verstrekte modellen gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve nimmer bindend voor
 Dometic.
3. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etcetera, gelden slechts bij
 benadering en binden Dometic niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Verstrekte tekeningen
 dienen steeds door de Afnemer te worden gecontroleerd.
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Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

1. De door Dometic geleverde zaken blijven in eigendom van Dometic totdat de Afnemer alle navolgende verplichten uit alle
 terzake met Dometic gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of de te leveren zaak/zaken zelf;
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Dometic verrichte of te verrichten diensten;
 - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van (een) overeenkomst(en).

2. Door Dometic afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
 een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier
 enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Dometic gerechtigd
 afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaak voor de
 Afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe
 van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer
 verplicht Dometic zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Dometic:
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en water-
 schade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 - alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
 verpanden aan Dometic op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 - de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn Afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door
 Dometic geleverde zaken te verpanden aan Dometic op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Dometic;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Dometic ter bescherming van haar eigen-
 domsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening
 van haar bedrijf.

Artikel 9  Doorverkoop

1. De Afnemer is bij doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar die landen, die in de overeenkomst zijn vermeld.

2. De Afnemer is verplicht bij doorverkoop op zijn Afnemer(s) de verplichting te leggen, dat deze de zaken niet zal exporteren 
 naar de onder 9.1 bedoelde landen en ervoor zorg te dragen dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige
 Afnemers wordt gelegd.

3. De Afnemer is bij doorverkoop binnen Nederland niet bevoegd de zaken te verkopen en te leveren aan Afnemers, die niet
 voor de door hen te sluiten overeenkomst(en) schriftelijk jegens de Afnemers verklaren zich aan het in dit artikel gesteld te zullen
 houden. De Afnemer zal op eerste verzoek bedoelde verklaring aan Dometic overleggen.

4. De Afnemer is verplicht bij doorverkoop mee te werken en zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen (zoals
 reclame, aanbiedingen en prijsvragen), die Dometic treft en waaromtrent zij telkens tijdig van tevoren de Afnemer zal inlichten.

5. De Afnemer is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de zaken aan te brengen, doch het is hem niet toegestaan
 dat zodanig te doen, dat daardoor de merknaam en het logo van Dometic niet meer zichtbaar is. Het is aan de Afnemer verboden
 de zaken in het verkeer te brengen als dit geschiedt in het kader of ten behoeve van een premie- of cadeauactie, al dan niet met
 gebruik van zegels of bonnen als lokartikel of voor welke andere activiteit dan ook, welke er kennelijk toe strekt de verkoop te
 bevorderen van andere artikelen dan die tot het normale assortiment van de branche behoren.

6. Dometic is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Afnemer, teneinde
 aldus te kunnen toezien op de naleving van het in dit artikel bepaalde.

7. De Afnemer die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt ten gunste van Dometic een schadevergoeding voor
 iedere transactie die onder één van de in dit artikel genoemde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij
 voorbaat gefixeerd op € 50.000 per transactie.
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Artikel 10 Betaling

1. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag
 op het bankrekening nummer of gironummer van Dometic.

2. Indien de Afnemer een automatische incasso heeft verstrekt, zal bij iedere mislukte poging tot het automatisch incasseren
 van het verschuldigde bedrag minimaal € 5,- adminstratiekosten in rekening worden gebracht.

3. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
 nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zullen de verplichtingen van de Afnemer
 onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. De Afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, zijn vordering door Dometic schriftelijk wordt erkend.
 Van iedere verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door de Afnemer uitdrukkelijk afstand gedaan.

6. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten,
 in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking
 heeft op een latere factuur.

7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Afnemer naar het oordeel van Dometic daartoe aanleiding geeft,
 is Dometic gerechtigd van Afnemer te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Dometic te
 bepalen vorm. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Dometic gerechtigd, onverminderd haar overige
 rechten, de verdere uitvoering van alle leveringen onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Afnemer aan Dometic uit welke
 hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten

1. Is de Afnemer in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
 van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Dometic is gerechtigd tenminste aan de Afnemer in rekening te
 brengen de incassokosten ingevolge het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De redelijke kosten bevatten
 tevens de wettelijke handelsrente.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Dometic onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de
 overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
 natuur rampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport- moeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf
 van Dometic of diens leveranciers.

2. Wanneer Dometic door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Dometic het recht de uitvoering van de
 overeenkomst op te schorten, danwel te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige
 schadevergoeding of garantie is gehouden.

3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten,
 bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat Dometic tot enige vergoeding van schade, door de Afnemer
 of derden geleden, gehouden zal zijn.

4. Dometic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt
 nadat Dometic haar verbintenis had moeten nakomen.

5. Indien Dometic bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
 aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
 de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13 Omschrijving, kwaliteit en reclames

1. Dometic zal de Afnemer de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de orderbevestiging omschreven
 c.q. zoals door Dometic geaccepteerd is, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten toelaatbaar zijn,
 voor zo ver daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.

2. Dometic heeft het recht wijziging in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model
 te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.

3. Dometic staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiks-
 aanwijzing voorzien. Dometic staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Afnemer deze wil bestemmen;
 ook niet wanneer dit doel aan Dometic kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel door de partijen is overeengekomen.
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4. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Afnemer controleert daarbij:
 a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken in orde is;
 b. of de juiste zaken zijn geleverd;
 c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen
 is overeengekomen;
 d. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken – aan de eisen
 die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.

5. Reclames omtrent verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken moeten direct op de vrachtbrief of het
 ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames omtrent zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na aflevering
 aan Dometic kenbaar gemaakt te worden. Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking,
 doch uiterlijk binnen de garantietermijn van artikel 14 kenbaar te maken.

6. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van Dometic binnen de hiervoor aangeduide termijn op straffe
 van verval van alle rechten van de Afnemer.

7. Ook indien de Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Dometic worden geretourneerd.

Artikel 14 Garantie

1. Op de door Dometic geleverde zaken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, ook indien Afnemer de
 geleverde zaken doorlevert aan een derde.

2. Op de door Dometic geleverde zaken bestaat een fabrieksgarantie. Dometic neemt de garantieverplichtingen die hieruit
 voortvloeien niet zelfstandig op zich, doch is slechts gehouden de Afnemer behulpzaam te zijn bij het inroepen van de
 rechten van de Afnemer jegens de producent.

3. In het geval van aankoop geldt het volgende:
 a. Dometic verleent 24 maanden garantie op de in de aankoopnota vermelde Producten, gerekend vanaf de koopdatum.
 Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal – en/of constructiefouten, heeft
 de Afnemer recht op kosteloos herstel. Dometic verleent 12 maanden garantie op de componenten.
 b. Dometic verleent 12 maanden garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw
 aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het
 directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de Afnemer
 het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het
 gehele Product omvat, niet verlengd.
 c. Servicebezoeken op locatie worden alleen uitgevoerd voor grote, moeilijk transporteerbare Producten, mits de plaats waar
 zich het Product bevindt binnen de landsgrenzen van de Benelux ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
 bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het bezoek het Product en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de
 afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
 d. Indien, naar het oordeel van Dometic, het Product zoals bedoeld onder punt c naar haar servicewerkplaats getransporteerd
 moet worden, dan geschiedt dit transport voor rekening en risico van de Afnemer.
 e. Alle niet onder punt c genoemde Producten, alsmede Producten welke wel de betreffende functionele kenmerken bezitten
 maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of
 aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending aan Afnemer voor rekening van Dometic plaats.
 f. Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defect aan een Product niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze
 vervanging van het Product plaats.
 g. Voor hermetisch gesloten medical koel/vries-compressoren (exclusief startrelais en beveiliging) geldt een aflopende garantie-
 periode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde
 Product, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode
 worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
 h. Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangings-werkzaamheden, zoals bedoeld in dit artikel, is niet van toepassing indien:
  (i) geen aankoopnota of kwitantie beschikbaar is, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het Product blijkt;
  (ii) het Product voor andere, of óók voor andere dan gebruikelijke doeleinden, waarvoor het Product niet bestemd is, gebruikt wordt;
  (iii) het Product niet volgens de aanwijzigingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend,
  behandeld of gebruikt wordt;
  (iv) het Product op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd is.
 i. Indien het Product zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en in-
 bouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de consument in rekening
 gebracht.
 j. Schade ontstaan door het, met toestemming van de consument, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een Product kan niet op
 Dometic of haar servicedienst verhaald worden.
 k. Beschadigingen, zoals krassen, deuken of breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van
 Dometic gebracht worden, vallen niet onder garantie.
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 l. De constructie van het Product is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de
 veiligheid in gevaar brengen. Ter wille van de veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam om reparaties
 uitsluitend te laten verrichten door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren de consument herstel-
 en/of controle-werkzaamheden door een vakhandelaar of servicepunt te laten uitvoeren en uitsluitend originele Dometic onderdelen
 te laten plaatsen.

4. Het recht op garantie vervalt, indien:
 - niet op de wijze en binnen de termijnen als genoemd in artikel 13 is gereclameerd;
 - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van he Product blijkt, niet getoond kan worden
 of meegezonden werd;
 - het Product voor andere, ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het Product bestemd, gebruikt wordt;
 - de zaak niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of 
 ehandeld wordt;
 - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd;
 - het apparaat niet volgens de aanwijzingen op de verpakking door de Afnemer, door de derde, door de Afnemer; of;
 - de derde ingeschakelde vervoerder niet volgens de aanwijzingen op de verpakking op de verpakking vervoerd, opgeslagen
 en/of in-/uitgepakt wordt.

5. De Afnemer zal de in lid 1 bedoelde derde informeren omtrent de garantievoorwaarden van Dometic. De Afnemer zal nimmer
 meer garantie toekennen dan Dometic in bovengenoemde voorwaarden heeft gesteld. Afnemer vrijwaart Dometic voor alle
 aanspraken van derden ter zake van herstel, vervanging c.q. schadevergoeding, voor zover niet gedekt door bovenstaande
 garantievoorwaarden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Dometic wordt door de Afnemer gevrijwaard voor alle schadevorderingen van derden die uit deze overeenkomst voortvloeien
 en die niet door de garantievoorwaarden van Dometic zijn gedekt, tenzij het betreft een schadevordering waarover Dometic
 aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

2. De Afnemer is jegens Dometic aansprakelijk voor de schade die Dometic lijdt, indien zij gehouden wordt de schade van derden
 te vergoeden als gevolg van de garantie van artikel 14, terwijl blijkt dat de schade aan de zaak is ontstaan na de levering van de
 zaak door Dometic aan Afnemer.

3. De aansprakelijkheid van Dometic is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheids-
 verzekering wordt uitgekeerd. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Dometic om welke reden dan ook niet
 tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Dometic beperkt tot het totaalbedrag van het binnen de betreffende overeen-
 komst aan Afnemer in rekening gebrachte bedrag.

4. Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien leverancier aansprakelijk zou worden geacht voor door
 haar ingeschakelde derden.

Artikel 16 Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Dometic op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dometic omstandigheden ter kennis komen die Dometic goede grond geven te
 vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 - indien Dometic de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
 zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is;
 - indien het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd, jegens hem surséance va betaling wordt verleend, zijn bedrijf wordt stil
 gelegd, danwel geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen.

2. Dometic is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan de Afnemer gerichte, verklaring te ontbinden:
 - na schriftelijke ingebrekestelling wanneer de Afnemer enige contractuele verplichting niet nakomt en na daartoe door Dometic aan
 Afnemer uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan haar
 contractuele verplichtingen te voldoen;
 - zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van
 betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen
 of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel-
 schuld erkent, alsmede wanneer Afnemer overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie van het bedrijf en/of
 bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van de Afnemer.

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt
 de Afnemer een boete van 35% van de verkoopprijs, onverminderd de aanspraken van Dometic op volledige schadevergoeding,
 ondermeer bestaand uit winstderving en transportkosten.
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4. Buiten de elders in de algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft de Afnemer niet het recht de overeen-
 komst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van Dometic.
 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Dometic, die zeer ernstig is en nadat de
 Afnemer een schriftelijke ingebrekestelling heeft verzonden, is de Afnemer bevoegd de ontbinding van de overeenkomst voor de
 rechter te vorderen.

Artikel 17 Valuta

1. Indien betaling dient te geschieden in een andere valuta dan in EURO’s is de Afnemer bij te late betaling – behoudens de overige
 door deze te late betaling ontstane schade – tevens verplicht aan Dometic te vergoeden het nadelig verschil tussen de tegenwaarde
 van de koopsom in EURO’s zoals deze betaling op de contractuele vervaldag zou zijn geweest en de tegenwaarde zoals die op
 het tijdstip waarop in werkelijkheid is betaald, een en ander berekend op basis van de officiële koers van de betrokken valuta bij de
 Nederlandsche Bank.

Artikel 18 Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Dometic en de Afnemer,
 in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. Dometic blijft echter bevoegd de Afnemer te
 dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Dometic en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Afwijkende bepalingen voor consumenten

1. Indien de Afnemer consument (wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep)
 is geldt, in afwijking van het voorgaande niet het bepaalde in artikel 2 lid 3 en 4, 3 lid 8, 7 lid 3, 9 en 13 van deze algemene voorwaarden.

2. Aansluitend aan het bepaalde in artikel 3, lid 7 en lid 8 geldt dat de schadevergoeding nooit meer dan 15% van de verkoopprijs kan
 bedragen indien de Afnemer consument is en gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een
 aan Dometic gerichte schriftelijk, per aangetekend schrijven verzonden verklaring.

3. Overigens geldt aansluitend op artikel 5 lid 2 dat indien de Afnemer consument is, Dometic na het afgeven van een bindend aanbod
 of na de aanvaarding van een opdracht, de overeengekomen prijzen evenredig kan verhogen indien er zich prijsverhogende factoren
 voordoen, welke buiten de invloed van de Dometic ressorteren, zoals ondermeer doch niet beperkt tot stijging der lonen, materiaal-,
 grondstof- en vervoerprijzen, taksen, rechten en revaluaties. Bovendien kan de Afnemer de overeenkomst overeenkomstig het
 bepaalde in artikel 5 lid 2 ontbinden, ongeacht het percentage van de prijsverhoging, indien de prijsverhoging plaatsvindt
 gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4. De garantie van 24 maanden die Dometic conform artikel 14, lid 3, a. verleent, wordt voor zo ver de Afnemer consument is, gerekend
 vanaf de leveringsdatum. Aansluitend op artikel 14, lid 4 geldt dat het recht op garantie vervalt indien de Afnemer, die consument is,
 niet op de wijze als genoemd in artikel 13 heeft gereclameerd binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek
 werd vastgesteld.

5. Aansluitend aan het bepaalde in artikel 15 lid 1 geldt dat de Afnemer, indien hij consument is, het recht heeft gedurende een maand
 nadat Dometic zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet
 of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
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