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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Flex&CO
B.V. en de Klant, waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Flex&CO B.V.: gevestigd te Gorinchem, aan de
Appeldijk 33, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland
onder nummer 56667124.

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN GOEDEREN
1. Alle leveringen zullen geschieden aan het
overeengekomen afleveradres.
2. Flex&CO is gerechtigd de Overeenkomst in
deelleveringen uit te voeren.
3. Overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds
naar beste weten en nimmer als fatale termijnen.
4. Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde
goederen voor rekening en risico van de Klant.
5. De Klant is verplicht binnen twee werkdagen na
levering van de goederen te controleren of de
afgeleverde goederen beantwoorden aan de
Overeenkomst en met name geen uitwendige gebreken
vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op
de pakbon. Indien de Klant niet binnen twee werkdagen
melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de
geleverde goederen en de omschrijving in de
Overeenkomst, op de pakbon en/of uitwendige
gebreken, worden de afgeleverde goederen geacht te
beantwoorden aan de Overeenkomst en door de Klant
onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

ARTIKEL 2

ARTIKEL 5

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten van Flex&CO B.V.
2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend
schriftelijk worden afgeweken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op aanvullende overeenkomsten en
opvolgende overeenkomsten tussen Flex&CO B.V.
en de Klant.

DIENSTVERLENING FLEX&CO B.V.
1. Alle aan Flex&CO B.V. verleende opdrachten tot
dienstverlening zullen voor Flex&CO B.V. gelden als
inspanningsverplichting en nimmer als
resultaatsverplichting.
2. Eventuele overeengekomen termijnen gelden
steeds naar beste weten en nimmer als fatale termijnen.

Begripsomschrijvingen
Toepasselijkheid
Prijs, betaling en wanbetaling
Levering en Leveringstermijnen
Dienstverlening Flex&CO B.V.
Inschakeling derden
Goederen en garantie
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid en Vrijwaring

ARTIKEL 1

ARTIKEL 3
PRIJS, BETALING EN WANBETALING
1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
2. Alle facturen van Flex&CO B.V. dienen binnen 14
dagen na verzending daarvan of zo veel eerder door
Flex&CO B.V. zal worden aangegeven, te worden
voldaan op de door Flex&CO B.V. aangegeven wijze.
3. Na het verstrijken van de onder artikel 3.2.
bedoelde termijnen is de klant automatisch en zonder
dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.
4. De Klant is niet bevoegd de betalingen van de
facturen van Flex&CO B.V. op te schorten of tot
verrekening van deze facturen over te gaan,
ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt.
5. Indien en zodra de Klant in verzuim is, komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte,
berekend conform het rapport van de werkgroep van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake
buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6
INSCHAKELING DERDEN
1. Het staat Flex&CO B.V. steeds vrij voor de uitvoering
van aan haar verleende opdrachten derden in te
schakelen.
2. Bij het inschakelen van derden zal Flex&CO steeds
zorgvuldig te werk gaan.
ARTIKEL 7
GOEDEREN EN GARANTIE
1. Flex&CO B.V. produceert in opdracht van de Klant
de goederen uit de Overeenkomst. Flex&CO B.V.
doet dit volgens haar eigen productiemethoden en
kwaliteitscriteria.
2. Flex&CO B.V. neemt ook goederen van derden af en
levert deze door aan de Klant. Uitsluitend voor wat
betreft garanties ter zake van kwaliteiten en/of
eigenschappen van goederen, dan wel eisen en/of
verplichtingen ten aanzien van het gebruik van de
goederen, zijn de daarop betrekking hebbende
voorwaarden van de betreffende derden integraal op
de rechtsverhouding tussen Flex&CO B.V. en de Klant
van toepassing.

ARTIKEL 11
3. In het geval van klachten over het niet (volledig)
voldoen aan de gegarandeerde kwaliteiten en/of
eigenschappen van deze goederen, zal de Klant zich
uitsluitend richten tot Flex&CO B.V.
a) Klachten over de geleverde goederen dienen
binnen 2 dagen gemeld te worden aan Flex&CO B.V.
b) Na het indienen van de klacht dient de Klant,
Flex&CO B.V. de gelegenheid te geven, de
gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo
nodig de gelegenheid te geven om alsnog de
Overeenkomst na te komen.
4. Garanties zijn alleen geldig wanneer de Klant de
geleverde goederen door Flex&CO bij normaal
gebruik toepast en behandelt volgens de door
Flex&CO B.V. afgegeven onderhoudsadviezen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle aan de Klant geleverde goederen blijven
eigendom van de Flex&CO totdat alle bedragen die
de Klant verschuldigd is voor de op grond van de
Overeenkomst te leveren goederen, alsmede de in
artikel 3.6 bedoelde bedragen, volledig aan Flex&CO
zijn voldaan.

ONTBINDING
1. Flex&CO B.V. is gerechtigd de Overeenkomst
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden indien:
a) de Klant een verplichting uit de Overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot het tijdig betalen van
de facturen van Flex&CO B.V.
b) de Klant in staat van faillissement is verklaard of
een aanvraag daartoe is ingediend.
c) aan de Klant surseance van betaling is verleend of
een verzoek daartoe is gedaan en deze toestand niet
binnen 14 dagen ongedaan is gemaakt.
d) door de Klant een onderhands akkoord wordt
gesloten met crediteuren dan wel executoriaal beslag
worde gelegd (dat niet binnen 14 dagen wordt
opgeheven) op het vermogen van de Klant of op
andere wijze de beschikkingsmacht over het vermogen
door de Klant wordt verloren.
2. Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst
niet behoorlijk nakomt, of zonder rechtsgeldige reden
de Overeenkomst annuleert, behoudt Flex&CO B.V. het
recht de gemaakte kosten, maximaal 20% van de
overeengekomen aanneemsom in rekening te brengen.

ARTIKEL 9

ARTIKEL 12

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Flex&CO B.V. is niet aansprakelijk voor enig
verlies of schade uit hoofde van, door of in verband
met de Overeenkomst ontstaan en/of schade die het
gevolg is van tekortkomingen van derden.
2. De Klant vrijwaart Flex&CO B.V. alle aanspraken
van derden in verband met of voortvloeiende uit de
(uitvoering van de) Overeenkomst.
3. Niettegenstaande het bepaalde in de artikelen 9.1.
en 9.2. is Flex&CO B.V. in geen geval verder
aansprakelijk dan 25% van het totaalbedrag van de
facturen die Flex&CO B.V. ter zake de uitvoering van
de Overeenkomst aan de Klant heeft verzonden en
door de Klant zijn betaald.

GEHEIMHOUDING
Flex&CO B.V. verplicht zich hierbij tot strikte
geheimhoudingtijdens en na beëindiging van de
Overeenkomst van informatie van de Klant waarvan
Flex&CO B.V. weet of behoort te weten dat deze van
vertrouwelijke aard is.

ARTIKEL 8

ARTIKEL 10
OVERMACHT
1. In de rechtsverhouding tussen Flex&CO B.V. en
de Klant zal onder overmacht mede worden verstaan
een tekortkoming van toeleveranciers van de Klant.
2. Wanneer een overmacht situatie langer dan vijftig
dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om
de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te
beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de
Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens verder iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 13
OVERDRACHT
Zonder de voorafgaande toestemming van
Flex&CO B.V. is het de Klant niet toegestaan de
Overeenkomst of een of meer daaruit voortvloeiende
verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen dan wel feitelijk door derde te doen
uitvoeren.
ARTIKEL 14
TOEPASSELIJK RECHT FORUMKEUZE
1. Op de Overeenkomst tussen Flex&CO B.V. en de
Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Flex&CO B.V. en de Klant zullen
uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde
rechter te Dordrecht.

