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Ingeschreven bij de KvK onder nummer 02079829.  Op alle leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 



Algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten, gedaan
en aangegaan door Tegelgigant Zuidbroek. 

1.2 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken slechts deel uit van een over-
eenkomst met  TegelglgantZuidbroek voorzover die afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn over-
eengekomen, 

1.3 Algemene voorwaarden van anderen zijn slechts van toepassing indien TegelGigant Zuidbroek
deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van derden geldt per overeenkomst: aanvaarding van deze algemene voorwaarden
van derden houdt geen aanvaarding in voor latere overeenkomsten met dezelfde partij. 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van anderen laten de toepasselijkheid van de al-
gemene voorwaarden van Tegelgigant Zuidbroek voorzover deze daarmee niet strijdig zijn, on-
verlet. 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders is ver-
meld. Offertes gelden twee weken na dato. Voor reserveringen moet een aanbetaling 

2.2  Drukwerken, tekeningen, modellen, afbeeldingen en dergelijke maken deel uit van het vrijblij-
vende aanbod. De wederpartij is niet gerechtigd drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en der-
gelijke geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. 

2.3 Na aanvaarding van een door TegelGigant Zuidbroek gedaan vrijblijvend aanbod, kan  TegelGigant
Zuidbroek het aanbod direct na aanvaarding herroepen. Herroeping wordt slechts geacht achter-
wege te zijn gebleven indien de  TegelGigant Zuidbroek aanvaarding van het door  TegelGigant
Zuidbroek gedane aanbod schriftelijk bevestigt. 

2.4 Als ontbindende voorwaarde voor elke door  TegelGigant Zuidbroek aan te gane overeenkomst
geldt, dat als de wederpartij naar het uitsluitend oordeel van  TegelGigant Zuidbroek niet vol-
doende kredietwaardig is. De wederpartij verleent  TegelGigant Zuidbroek volmacht het door  Te-
gelGigant Zuidbroek noodzakelijk geachte onderzoek in te stellen. 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, omvat het door  TegelGigant Zuidbroek gedane
aanbod levering af magazijn van  TegelGigant Zuidbroek  Transport, verzekering en overige kosten
zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien van bezorgen sprake is van zowel franco als rembours ge-
schieden altijd aan de verharde weg achter het voertuig. Afleveren kan nimmer het binnenbrengen
van materiaal betekenen.

3.2 Indien de inkoopprijs voor  TegelGigant Zuidbroek op het moment van leveren 2% of meer afwijkt
van de inkoopprijs op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, za1 verrekening
plaatsvinden: het prijsverschil op de inkoopprijs zal volledig ten gunst dan wel ten laste komen
van de wederpartij. 

4.1 De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden behoudens in gevallen in de wet
voorzien. 

4.2 Als niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) geldt voor TegelGigant Zuidbroek de onmoge-
lijkheid tot nakoming door: 
- overstroming, storm, aardbeving, vulkanische uitbarsting of andere natuurrampen 
- overheidsmaatregelen, Nederlandse of vanwege een andere Mogendheid; 
- oorlog of oproer in Nederland of een andere Mogendheid; 
- werkstaking; - 
- brand, ontploffing, diefstal, vandalisme en overige storingen van het normale bedrijfsproces 

van TegeIGigiant Zuidbroek 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt aflevering af magazijn van  Te-
gelGigant Zuidbroek 

5.2  In het door TegelGigant Zuidbroek gedane aanbod is begrepen een leveringstermijn: afgesproken
wordt (twee)week waarbinnen geleverd zal worden. Deze leveringstermijn geld bij benadering . 
Indien leveringstermijn meer dan twee weken afwijkt van de overeengekomen leveringstermijn,
dan heeft de  wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Het niet kunnen nakomen van
de overeengekomen leveringstermijn geldt voor  TegelGigant Zuidbroek als overmacht: de we-
derpartij wordt in ieder geval geacht geen schade te hebben en ontvangt de gedane aanbetaling
retour. 

5.3 Opslag van goederen geschiedt gratis tot vier weken na afloop van de overeengekomen leve-
ringstermijn: Na afloop van deze periode van vier weken is de wederpartij gehouden het faktuur-
bedrag terstont te voldoen aan TegelGigant Zuidbroek,waarna opslag op eigen risico van
wederpartij geschied.

5.4 Het risico terzake van de goederen gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering
dan wel het moment waarop de opslag als bedoeld in het vorige lid aanvangt. 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, betreft het gedane aanbod van Tegel-
Gigant Zuidbroek de normale handelskwaliteit van de aangeboden goederen. 

6.2 De wederpartij dient terstond, op het moment van af1evering, de goederen te controleren op
zichtbare gebreken en deze gebreken terstond, direct na constatering hiervan, aan  TegelGigant
Zuidbroek te melden. Ieder recht van reclame wegens zichtbare gebreken vervalt op de achtste
dag na de dag van aflevering. 

6.3 De wederpartij moet TegelGigant Zuidbroek in de gelegenheid stellen het gemelde gebrek te be-
oordelen binnen een termijn van acht dagen na melding.  TegelGigant Zuidbroek zal de weder-
partij binnen.tien dagen na beoordeling schriftellijk de bevindingen mededelen.

6.4 Indien de TegelGigant en de wederpartij niet tot overeenstemming komen over de afhandeling
van het door de wederpartij geconstateerde gebrek, dan zal beslechting van het geschil in de
vorm van een bindend advies worden opgedragen aan een onafhankelijk scheidsman. Benoeming
van een scheidsman geschiedt door TegelGigant Zuidbroek en de wederpartij gezamenlijk. 
Indien TegelGigant Zuidbroek en de wederpartij niet tot overeenstemming komen over de be-
noeming van een scheidsman, zal benoeming van een scheidsman geschieden door de voorzitter
van de kamer van Koophandel en Fabrieken waaronder  TegelGigant Zuidbroek ressorteert. De
scheidsman zal beslissen over de kosten van het bindend advies, waarbij als uitgangsppnt geldt
dat deze kosten ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de wederpartij verplicht tegen behoor-
lijke kwitantie een aanbetaling van 25% van het totaal inclusief omzetbelasting verschuldigde be-
drag te doen. 

7.2 Betaling door de wederpartij dient, onder verrekening van de gedane aanbetaling, contant te ge-
schieden bij levering van de goederen. In geval van verleend uitstel van betaling (leverancierskre-
diet) geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatdm.  

7.3 Ingeval van niet-betaling of niet-tijdige betaling is de wederpartij- aan TegelGigant Zuidbroek een
interest verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente plus 4 procentpunt op jaarbasis. Deze in-
terest wordt berekend vanaf de dag dat uiterlijk" zou moeten zijn betaald tot aan de dag der alge-
hele voldoening. 

7.4 Alle door TegelGigant Zuidbroek te maken incassokosten, gerechtelijk zowel als buitengerechte-
lijke, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden ge-
acht 15% van de hoofdsom te bedragen. 

8.1 TegelGigant Zuidbroek blijft eigenaar van alle goederen tot volledige betaling van alle vorderingen
van TegelGigant Zuidbroek die op het moment van aflevering op de wederpartij bestaan, heeft
plaatsgevonden

8.2 Het is de wederpartij verboden beschikkingsdaden met betrekking tot goederen, waarvan de ei-
gendom ingevolge het vorige lid bij  TegelGigant Zuidbroek is, te verrichten. 

9.1 De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van De TegelGigant is beperkt tot het bedrag dat in
het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Bovendien
is de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van TegelGigant Zuidbroek beperkt tot de ver-
koopwaarde van de goederen. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van TegelGigant Zuid-
broek geld niet voor vervolgschade. 

10.1 Geleverde materialen kunnen tot 3 m2 per faktuur kostenloos retour gebracht worden over het
meerdere word 25 % retourkosten in mindering gebracht.

10.2 Voor u bestelde tegels kunnen nooit retour.  Tegels uit voorraad gekocht kunnen alleen retour in-
dien het zelfde tint nr nog aanwezich is.

10.3 LET OP! Vooraf controleren. Klachten op reeds verwerkte materialen worden niet in behandeling
genomen.

11.1 Indien met TegelGigant Zuidbroek bezorging is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend
aan de  verharde weg

Leveringen geschieden uitsluitend volgens de leverings- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie
van de arrondissementsrechtbank te Groningen. Handelsregister Veendam 02079829


