Algemene (consumenten) verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Sani-Bouw
Artikel 1 Algemeen






Sani-Bouw houdt zich bezig met ontwerp en verkoop van
badkamers, badkamerartikelen, installatiematerialen,
bouwmaterialen en aanverwante artikelen.
De door Sani-Bouw bewerkte producten worden met
gebruiksaanwijzing aan de afnemer geleverd en
installatie c.q. montage vindt op diens eigen
verantwoordelijkheid plaats.
Plaatsing, installatie van door Sani-Bouw bewerkte en
geleverde producten dienen altijd door een deskundige
overeenkomstig de door Sani-Bouw bijgeleverde
gebruiksaanwijzing te worden geïnstalleerd. - Het
installeren door een niet deskundige en / of het niet
strikt volgen van de gebruiksaanwijzing kan
levensgevaarlijk zijn en tot (dodelijke) ongelukken
leiden.

C.

D.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en leveringen van
materialen aan consumenten, door bovengenoemd bedrijf voor
zover zij zijn overeengekomen of bekendgemaakt met een
offerte, contant bon, opdracht en / of opdrachtbevestiging.
Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij
uitdrukkelijk schriftelijk beding. Een zodanig beding heeft
slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is
gemaakt.

E.

Artikel 4 Prijzen
A.

Uitleg begrippen

B.

Met de term “afnemer” en “koper” wordt hierna uitsluitend
bedoeld de wederpartij van Sani-Bouw bij aanbiedingen,
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
verbintenissen.

C.

Met de term “consument” wordt hierna uitsluitend bedoeld
de wederpartij van Sani-Bouw , zijnde de natuurlijke persoon,
niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Met de term “leverancier” of “verkoper” wordt bedoeld SaniBouw gevestigd te Woensdrecht.
Met “materialen uit voorraad” wordt bedoeld materialen welke in
het magazijn van de leverancier op voorraad worden
gehouden en direct worden afgeleverd.
Met “materialen op bestelling” wordt bedoeld de materialen
welke voor de afnemer / consument speciaal worden besteld of
gereserveerd.

D.

Artikel 3 Aanbiedingen en tot stand komen van
overeenkomsten
A.

B.

Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij
anders in de offerte is vermeld. Offertes kunnen door
Sani-Bouw binnen 3 werkdagen na ontvangst van
aanvaarding daarvan worden herroepen.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Sani-Bouw een
bestelling of opdracht op technische haalbaarheid,
levertijd en financiële aspecten heeft beoordeeld en
vervolgens schriftelijk of mondeling heeft bevestigd.
De door Sani-Bouw verzonden opdrachtbevestiging of de
door beide partijen ondertekende overeenkomst geldt als

bewijs van de overeenkomst en de inhoud daarvan,
behoudens tegenbewijs. Indien zodanige bevestiging
achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht
na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover de
verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijke
handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig
gedurende de periode dat deze op de website getoond
worden, en het betreffende product door
leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen,
zoals wc's, baden, wastafels, douchecellen etc., geleverd
zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook
genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de
foto en/of tekening worden getoond.
De aanbiedingen die in de digitale folder van Sani-Bouw zijn
opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de periode die
bovenaan de eerste pagina van de folder wordt
weergegeven. De aanbiedingen uit de folder vervallen
automatisch op de eerste dag van de maand direct daarop
volgend. Vanaf dat moment kunnen er aan de folder en/of
de daarin opgenomen aanbiedingen, geen rechten meer
worden ontleend.
Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en
gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig
mogelijk weergegeven op de website. Sani-Bouw is echter
niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin,
en/of afwijkingen daarin.

E.

Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering
vanaf het bedrijf van Sani-Bouw en zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten, exclusief laden en lossen en inclusief
omzetbelasting.
Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze
voor wijziging door Sani-Bouw vatbaar.
Indien zich na offerte of sluiting van de overeenkomst
en voor levering wijzigingen van prijsbepalende factoren
mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van
Sani-Bouw kostprijs leidt, heeft Sani-Bouw het recht de
schriftelijke bevestigde en overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging
aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die
kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst
reeds voorzienbaar was. Onder prijsbepalende factoren
vallen in elk geval prijsverhogingen als gevolg van
verhoging van kosten en of andere arbeidsvoorwaarden,
van verzekeringspremies, van valuta en / of
wisselkoersen, vrachttarieven, materiaalprijzen, prijzen
van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen,
sociale lasten of overheidslasten, alsmede al die gevallen
waarin externe omstandigheden prijsverhoging
veroorzaken.
Indien de afnemer van Sani-Bouw een consument is,
worden prijzen waar mogelijk opgegeven of
overeengekomen inclusief BTW en geeft uitoefening van
de in lid c genoemde bevoegdheid binnen drie maanden
na contractsluiting, de consument de mogelijkheid de
overeenkomst binnen veertien dagen na datum van
mededeling van de verhoging door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden.
Bij levering van zaken met een factuurbedrag van minder
dan € 250,= exclusief BTW is Sani-Bouw gerechtigd een
bedrag van € 25,= aan verzend- en administratiekosten in
rekening te brengen.

Artikel 5 Leveringstermijn
A.

De door Sani-Bouw aangegeven
leveringstermijnen gelden, voor zover niet
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij

B.

C.

D.

E.

benadering. Opgegeven leveringstermijnen zijdens SaniBouw zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als
fatale termijn, alhoewel Sani-Bouw zich zal beijveren om
zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden
aangehouden.
De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle
technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Sani-Bouw .
Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen
leveringstermijn kan de consument de leverancier schriftelijk
in gebreke stellen. Indien de leverancier 3 weken na die
ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd,
heeft de consument het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer
nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op
ontbinding van de overeenkomst(behoudens ingeval van
consumenten) of enige andere actie jegens Sani-Bouw . Dit
is slechts anders ingeval van opzet of grove schuld van SaniBouw of haar leidinggevend personeel of indien de
leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt
overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden en of schadevergoeding te vorderen.

eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld,
dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van
betaling.

Artikel 8 Levering en afroep
Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat
daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de
verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen de
koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles
zal zijn afgeroepen.

Artikel 9 Afname
A.

Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie
door Sani-Bouw noodzakelijke medewerking te
verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting
tot afname van gekochte goederen. Afname wordt geacht
geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een
afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering
niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt
geweigerd geldt als dag van levering.

B.

Bij weigering van afname is afnemer aan Sani-Bouw een
schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van
de goederen waarvan levering geweigerd werd, te
vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag van
de dag van levering en de voor Sani-Bouw uit de
afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze
kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke
vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse
geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige
rechten van Sani-Bouw terzake van de tekortkoming
van de afnemer.
Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met
instemming van Sani-Bouw , waartegenover Sani-Bouw
voorwaarden kan stellen.

Artikel 6 Levering en risico
A. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken
voor rekening en risico van de verkoper.

B. In alle andere gevallen reizen de zaken voor
rekening en risico van de koper.

C. De keuze van het vervoermiddel berust bij de koper.
D. Indien bij transport voor risico van verkoper
beschadiging en / of gebreken, die bij aankomst van de
zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct of op de
daarbij behorende te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of
een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper
daarvoor niet aansprakelijk.

E. De zaken worden geacht door verkoper te zijn

geleverd en door koper zijn aanvaard: bij levering af
magazijn zodra de zaken in of op de vervoermiddelen
zijn geladen,
F. bij franco levering, zodra de zaken ter plaatse zijn
aangevoerd en gelost. Bij levering franco werk behoeft
de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot
waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en
veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt
steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de
zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper
dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de
lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo
goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermee in
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel
voor zijn rekening.
G. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur,
op de begane grond; eventueel verticaal transport dient
door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor
draagt Sani-Bouw geen enkele verantwoording.

C.

Artikel 10 Emballage
A. Vanuit de toelevering en / of ten behoeve van de aflevering
door de verkoper aangewende meermalen bruikbare
emballage, wordt door de verkoper tegelijk met de
afgeleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening
gebracht.

B. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in lid a wordt
C.

Artikel 11 Hoedanigheid, kwaliteit en reclames
A.

Artikel 7 Hoeveelheid, bezwaar bij aflevering
A.

B.

Een bij de aflevering van zaken verstrekte
vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk
document, wordt geacht de hoeveelheid van het
geleverde juist weer te geven tenzij de koper
zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst
van de zaken aan de verkoper meldt.
Ook al meldt de koper, niet zijnde consument, tijdig aan
de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het

spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper
een creditfactuur gezonden.
In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper
geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat
geretourneerde emballage.

B.

Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper
onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van
aflevering dient dit op het meegeleverde document te
worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij
ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd
dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2
dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te
worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn
wordt Sani-Bouw geacht haar verplichtingen correct te
zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de
zaken in goede staat heeft aanvaard. Geringe in de
handel toelaatbare geachte niet te vermijden afwijkingen,
kunnen geen grond voor reclames opleveren.
Indien en voor zover omtrent de hoedanig is
overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn,
geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee
hoedanigheid van de zaken.

C.

D.

E.

F.

Indien in afwijking van het bepaalde in lid b niet aan
de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de
hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de
betreffende bepalingen van de leveranciers aan de
verkoper.
Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is
overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en
/ of dat de levering zal geschieden op keur en / of ten
genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie,
kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die
verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald, indien en voor zover die verder gaande
aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn
overeengekomen en voortvloeien uit kopers
gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de
inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft
meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn
aanbieding rekening heeft kunnen houden.
In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts
aanspraken op verkoper, voor zover de zaken niet verwerkt
zijn.
Indien de koper niet zijnde consument volgens
vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden,
geeft hem dat niet het recht om betaling op te schorten.

C.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
A. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Sani-

B.

de zaken aan Sani-Bouw ter beschikking te stellen en
verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Sani-Bouw
of aan de door Sani-Bouw aan te wijzen personen, de plaats
waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze
zaken mee te nemen.

A. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien
overeengekomen.

B. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de
C.

Bouw uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling,
daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente,
ook van eerdere en latere leveringen en verrichte
diensten, alsmede schadevorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke
toestemming van Sani-Bouw de zaken voordien te
vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten
zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins
te bezwaren.

C. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Sani-Bouw

Artikel 12 retourzendingen

verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer
worden geretourneerd.
Voor wat betreft retourzendingen maakt Sani-Bouw
onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die
speciaal voor u zijn besteld. Speciaal bestelde artikelen
worden door Sani-Bouw nimmer retour genomen.
Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan
zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de
klant komen Retourmeldingen van voorraadartikelen
dienen binnen 2 weken aan Sani-Bouw gemeld te worden.
Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk!
Sani-Bouw brengt voor iedere retourzending € 20,00
administratiekosten in rekening, vermeerderd met 15 %
van de factuurwaarde van de retour te zenden artikelen. In
beginsel komen de transportkosten voor het retour
zenden volledig voor rekening van de klant

schadevergoeding te betalen. Sani-Bouw behoudt het recht
op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte
kosten.
Sani-Bouw heeft geen bevoegdheid tot opschorten
indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In
deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede
partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter
recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de
ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 15 Betaling en zekerheidstelling

A.
B.
C.

D.

Tenzij anders overeengekomen dient betaling te
geschieden.
Bij het afhalen van uw bestelling aan ons magazijn
kunt u contant betalen.
Levering onder rembours, de kosten hiervan bedragen
€ 12,50
Indien U betaald d.m.v. een giro cq
bankoverschrijving dient het verschuldigde bedrag
drie dagen voor de leverdatum te zijn
bijgeschreven op de rekening van Sani-Bouw
Door middel van IDEAL tijdens de check-out.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkomingen

Artikel 16 Garantie

A.

A.

B.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze
door Sani-Bouw niet kan worden nagekomen ten gevolge
van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan
wel niet aan Sani-Bouw bekend konden zijn, geldt zulks ten
aanzien van de afnemer voor Sani-Bouw als een niettoerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder
omstandigheden als bedoeld onder a. vallen in ieder geval
staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
uitvoerverbod, oproer, oorlog mobilisatie
transportmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid
van leveranciers en of fabrikanten van Sani-Bouw alsmede
van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpof transportmiddelen, uitsluiting of andere
arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Sani-Bouw
redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
Sani-Bouw heeft in geval van overmacht het recht haar
verplichten op te schorten. Sani-Bouw is tevens gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In
geen geval is Sani-Bouw gehouden enige boete of

B.

Sani-Bouw staat in voor de kwaliteit van de door haar naar
beste weten en kunnen verleende diensten en voor de
deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar
geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie
niet verder gaat dan de garantieverplichting die degene
die de desbetreffende zaken aan Sani-Bouw geleverd heeft
jegens Sani-Bouw heeft.
Sani-Bouw geeft garantie op nieuwe zaken,
originele onderdelen en handelsproducten
overeenkomstig de bij de importeur/leverancier op het
tijdstip van de aflevering geldende garantiebepaling.
Op door Sani-Bouw niet samengevoegde producten en
onderdelen geeft Sani-Bouw geen garantie, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. SaniBouw geeft geen garantie op zaken die niet conform de
door Sani-Bouw bijgeleverde gebruiksaanwijzing zijn
geïnstalleerd.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

A.

B.

C.

De aansprakelijkheid van verkoper, als in artikel 11
bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid,
voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden gaat
nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde
dan wel her levering van zaken, zulks ten keuze van koper
en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te
leveren.
Sani-Bouw is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade en indirecte bedrijfsschade,
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van
orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
Sani-Bouw is evenmin aansprakelijk,
indien de afnemer de geleverde zaken laat installeren
door een niet deskundige en of installatie niet
conform bijgeleverde gebruiksaanwijzing op
plaatsvindt.
Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde
repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit
gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het
geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of
anderszins onvakkundig gebruikt voor de
eigendommen van derden welke zich ter zake van
reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in SaniBouw bedrijfsruimte bevinden

Artikel 18 Ontbinding
A.

B.

C.

D.

E.

Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Sani-Bouw niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn
faillissement is / wordt aangevraagd, hij in staat van
faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling
aanvraagt of in surseance van betaling verkeert, dan wel
aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een
akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of
een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van
zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden,
ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het
beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een
deel daarvan verliest, is de afnemer van rechtswege in
verzuim en is elke vordering die Sani-Bouw te zijnen laste
heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In de gevallen onder a. genoemd, heeft Sani-Bouw het
recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Sani-Bouw is te allen tijde bevoegd alsdan
schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede
de geleverde zaken terug te nemen.
Ingeval de afnemer de overeenkomst wenst te
ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Sani-Bouw schriftelijk
in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om
alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te
schorten, indien hij zelf reeds in verzuim is of was in de
nakoming van zijn verplichtingen.
Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer
geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds
door Sani-Bouw verrichte prestaties, en heeft Sani-Bouw
onverkort recht op betaling van de reeds door haar
verrichte prestaties.

Artikel 19 Afwijkende bedingen
Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze
algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij
schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 21 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
A.

B.

C.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing ongeacht de vraag waar deze verbintenissen
moeten worden uitgevoerd.
De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Breda
neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan
tussen Sani-Bouw en haar afnemer, tenzij Sani-Bouw de
voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of
het een geschil betreft dat behoort tot de competentie
van de Kantonrechter.
De afnemer, zijnde consument, heeft nadat Sani-Bouw zich
jegens hem schriftelijk op lid b. eerste zin heeft beroepen,
een termijn van een maand om voor de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.

Bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden voor
keramische wand- en vloertegels en aanverwante
artikelen.

Artikel 1 Haarscheuren
Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden
afgeleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en
aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor
afkeuring of schadevergoeding.
Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde materialen treden
op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de
glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de
producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de
veelheid van factoren die tot optreden van
spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie
voor het niet haarscheuren gegeven.

Artikel 2 Hoedanigheid
De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper
bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze
bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed
is verplicht te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd,
onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

Artikel 3 Hoeveelheid
De aantallen worden aangegeven per vierkante of
strekkende meter, in de regel zoals de betreffende
fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 4 Specificatie en levertijd
De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem
schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen.
De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk, onder
verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen
veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper
hieraan niet da is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in
rekening te brengen welke eventueel het gevolg zijn van niet
tijdig
ontvangen van de benodigde specificatie. De
overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst
een aanvang, nadat de koper specificatie heeft verstrekt.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Bouwstoffen heeft de
koper in het daar bedoelde geval niet het recht tot afroepen,
zolang hij geen specificatie heeft verstrekt.

