ALGEMENE VOORWAARDEN TANKGIGANT BV
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TANKGIGANT BV en op alle koop- en andere overeenkomsten die tussen TANKGIGANT BV en derden tot
stand mochten komen.
2.TANKGIGANT BV wijst de toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen (=afnemer van goederen TANKGIGANT BV) uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van en aanvulling op de onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Alle aanbiedingen van TANKGIGANT BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat de wederpartij het aanbod van TANKGIGANT BV in zijn
geheel en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. De wederpartij wordt geacht de algemene voorwaarden van TANKGIGANT BV te hebben aanvaard en de overeenkomst wordt geacht op
basis van deze voorwaarden tot stand te zijn gekomen, indien de wederpartij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TANKGIGANT BV bij het aanvaarden van het
aanbod van TANKGIGANT BV slechts heeft afgewezen door middel van verwijzing naar haar eigen voorwaarden.
5.Tenzij anders is overeengekomen geschieden alle leveringen op afroep en op de overeengekomen plaats. Opgegeven levertijden gelden, behoudens indien het tegendeel uit de
overeenkomst volgt, als indicatie en niet als fatale termijn. Indien TANKGIGANT BV het verkochte speciaal voor de wederpartij heeft laten vervaardigen, kan de wederpartij de levering
niet meer annuleren na schriftelijke of mondelinge bestelling
6. Indien de wederpartij in de gelegenheid is geweest de goederen voor levering op kwaliteit te (doen) inspecteren, aanvaardt TANKGIGANT BV geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele afwijkende kwaliteit, indien deze inspectie achterwege is gebleven of naar aanleiding daarvan niet onmiddellijk bij TANKGIGANT BV is gereclameerd. De kosten van de
inspectie zijn voor rekening van de wederpartij.
7. TANKGIGANT BV heeft het recht levering op een door de wederpartij aangewezen plaats of in een door de wederpartij aangewezen of ter beschikking gesteld verpakkings- of
transportmiddel te weigeren, indien deze plaats of dit middel naar het oordeel van TANKGIGANT BV niet voldoet aan daaraan in redelijkheid te stellen eisen van deugdelijkheid,
veiligheid, reinheid, bereikbaarheid of wettelijke toelaatbaarheid, zonder dat de wederpartij terzake van zulk een weigering enige schadevordering op TANKGIGANT BV geldend kan
maken. Belading of vulling van door de wederpartij ter beschikking gestelde transport- of verpakkingsmiddelen, geschiedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens TANKGIGANT BV ,
geheel voor risico van de wederpartij.
8. TANKGIGANT BV geeft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen garantie op kwaliteit of samenstelling van het produkt of met betrekking tot toepassingsmogelijkheden of
eigenschappen van het produkt.
9. De door TANKGIGANT BV opgegeven prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek/magazijn.
10. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende situatie. Indien zich binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
wijzigingen voordoen in de factoren, die bepalend zijn voor de totstandkoming van de koopprijs, zoals ondermeer wijzigingen in de grondstofprijzen, transportkosten,
overheidsmaatregelen, wisselkoersen, belastingen, etc., is TANKGIGANT BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienaangaande te verhogen. De wederpartij wordt geacht met deze
wijziging akkoord te zijn gegaan, indien hij niet binnen 7 dagen nadat TANKGIGANT BV hem daarvan op de hoogte heeft gesteld, schriftelijk aan TANKGIGANT BV te kennen heeft
gegeven de overeenkomst op die grond te zullen ontbinden.
11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de overeengekomen termijn na leveringsdatum, zonder dat
enige schuldvergelijking of korting zal zijn toegestaan. In geval van niet-tijdige betaling is TANKGIGANT BV, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd
tot een rentevergoeding ten bedrage van 4% boven het dan geldende promesse-disconto zoals berekend door de Nederlandse Bank N.V., berekend over het telkens openstaande
bedrag vanaf leveringsdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Indien deelbetaling is overeengekomen worden bij verzuim van de wederpartij in één der termijnen alle nog
openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar. Voorts is TANKGIGANT BV, in dat geval gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten, totdat volledige betaling wordt aangeboden
of daarvoor afdoende zekerheid wordt gesteld; onverminderd het recht van TANKGIGANT BV de overeenkomst wegens dit verzuim te ontbinden.
12. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die TANKGIGANT BV moet maken in verband met een verzuim van de wederpartij in de betaling van de koopprijs zijn voor
rekening van de wederpartij.
13. Betalingen door de wederpartij zullen, ondanks andersluidende aanwijzing, in aflopende volgorde in mindering worden gebracht op de (buiten)gerechtelijke kosten, de rente en de
oudste openstaande vorderingen.
14. TANKGIGANT BV behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde en nog te leveren zaken voor, totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, rente en eventuele kosten alsmede eventuele andere schadevergoeding wegens tekortkomingen door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen.
15. Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen als bovenvermeld is TANKGIGANT BV gerechtigd de haar toebehorende zaken zonder nadere
aankondiging en op rekening van de wederpartij op te halen of te doen ophalen op de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij verleent TANKGIGANT BV reeds nu voor alsdan
onherroepelijke machtiging om daartoe alle bij hem in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
16.De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de geleverde zaken, is beperkt tot directe schade aan personen of zaken. Indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
De omvang van haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het netto-factuurbedrag van de betreffende levering. De aansprakelijkheid van TANKGIGANT BV vervalt, indien de
wederpartij de geleverde zaken doorverkoopt, niet gebruikt als opslag van vloeistof, verwerkt of vernietigt, zonder TANKGIGANT BV in de gelegenheid te hebben gesteld dit naar
behoren te (doen) onderzoeken.
17.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dient de wederpartij klachten omtrent het geleverde binnen 8 dagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van TANKGIGANT
BV te brengen, bij gebreke waarvan TANKGIGANT BV tot geen enkele vergoeding terzake van eventuele aansprakelijkheid zal zijn gehouden. Indien de zaken door de wederpartij zijn
doorverkocht of voor doorverkoop zijn bestemd, is TANKGIGANT BV jegens de wederpartij slechts voor tekortkomingen in de kwaliteit van het produkt aansprakelijk, indien de
wederpartij bewijst dat deze tekortkoming reeds bestond ten tijde van de eerste levering door TANKGIGANT BV.
18.Indien, ten gevolge van omstandigheden die niet voor rekening van TANKGIGANT BV komen, de behoorlijke nakoming van de overeenkomst door TANKGIGANT BV geheel of
gedeeltelijk onmogelijk is, heeft TANKGIGANT BV het recht hetzij zodanige nakoming op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van TANKGIGANT BV komen zijn, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, afkondiging van de staat van beleg,,
werkstaking of werkliedenuitsluiting, brand, ongevallen of ziekte van personeel, storingen in en vermindering van de produktie, invoerbeperkingen of andere beperkende
overheidsmaatregelen, of in de toelevering ten gevolge van andere regelgeving van de overheid of ten gevolge van de niet of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen door derden.
20. Indien de wederpartij de geleverde goederen van TANKGIGANT BV gebruikt als onderdeel van een systeem en deze daarbij inbouwt of in de bodem ingraaft, dan kan in een geval
van een garantieclaim alleen geheel of gedeeltelijk aanspraak worden gemaakt op de geleverde goederen. Alle werkzaamheden of materialen die nodig zijn om de door TANKGIGANT
BV geleverde goederen, los te koppelen of uit te graven en ook alle materialen die hierbij verloren gaan, vallen nadrukkelijk buiten de garantie.
21. De wederpartij dient zich nadrukkelijk te houden aan de instructies die TANKGIGANT BV heeft opgesteld behorende bij de geleverde goederen. Indien deze bij levering niet zijn
verstrekt of door wederpartij kwijt zijn geraakt, dan is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van deze instructie bij TANKGIGANT BV of voor het bekijken
van deze op onze website: www.tankgigant.nl. Bij het niet naleven van de instructie vervalt nadrukkelijk alle garantie.
22. Bij garantieclaims 3 maanden na levering worden de geleverde goederen niet vervangen, maar worden de geleverde goederen zo goed mogelijk herstelt. Het is hierbij mogelijk dat
het product weer goed functioneert maar dat er (qua exterieur/interieur) reparatieplekken zichtbaar blijven.
23. Vervolgschade bij wederpartij, door defect raken van de geleverde goederen door TANKGIGANT BV kunnen zowel binnen als buiten de garantietermijn, nadrukkelijk niet op
TANKGIGANT BV worden verhaald.
24. Ingeval van huur van een van onze producten, dienen deze na afloop van de huurperiode altijd weer schoon en onbeschadigd retour te komen. Als dit niet het geval is worden de
schoonmaakkosten of vervangingskosten bij de huurder in rekening gebracht. Ingeval van aankoop van drinkwater bij TANKGIGANT BV, dient de kopende partij, zelf rekening te
houden met de houdbaarheid van dit water en de veiligheid voor de gebruiker. TANKGIGANT BV is hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.
25. Maatwerktanks mogen niet aan overdruk worden blootgesteld. Bij het vullen van de tanks dient hiermee rekening te worden gehouden. De ontluchting dient dusdanig groot te zijn
dat er geen drukopbouw kan plaatsvinden. De normale hydraustatische waterdruk welke drukloos in de tank aanwezig is, is de maximaal toegestane druk voor deze tanks. Schade door
overdruk valt buiten de garantie.
26. Reclamatie op de geleverde goederen, dient binnen 8 dagen na levering bij ons schriftelijk of via email kenbaar worden gemaakt. Tevens dient dit altijd separaat telefonisch te
worden gemeld.
27. Voor alle geleverde goederen door TANKGIGANT BV is een garantie termijn van 1 jaar van toepassing, tenzij anders vermeldt in de offerte. Garantie kan alleen worden gewijzigd in
de offerte van het betreffende product door TANKGIGANT BV en niet in een separate email of anderszins.
28. Op alle door TANKGIGANT BV met haar wederpartijen gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De bepalingen van de Uniforme Wet inzake de internationale
koop/verkoop van goederen worden uitgesloten.
29. Alle geschillen tussen TANKGIGANT BV en de wederpartij met betrekking tot de overeenkomst zullen met uitsluiting van ieder ander college worden beslist door de bevoegde
rechter te Den Bosch, tenzij TANKGIGANT BV als eisende of verzoekende partij kiest voor de rechter die bevoegd is op grond van de statutaire zetel van de wederpartij.
30. Partijen kiezen voor de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk domicilie te Den Bosch.
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