
Levertijden en levering 
1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf c.q. magazijn van 

1EIGHTY. 
2) Als tijdstip van levering geldt de datum waarop 1EIGHTY de goederen heeft aangeboden of 

verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van 1EIGHTY.  
3) 1EIGHTY zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven wanneer 

levering plaats zal vinden.  
4) Het is 1EIGHTY toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien 1EIGHTY van 

die mogelijkheid gebruikt maakt is zij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  
5) De door 1EIGHT opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer 

fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient 1EIGHTY door afnemer schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld en dient 1EIGHTYeen termijn van minimaal 10 werkdagen te worden gegund 
om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden 
een langere termijn rechtvaardigen.  

6) Overschrijding van de hiervoor genoemde termijnen geeft afnemer niet het recht om de 
overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. 

 
Risico Transport en Opslag 

1) Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het risico van de zaken voor 
rekening van afnemer vanaf het moment van levering der zaken.  

2) De kosten van transport zijn voor rekening van de Afnemer. Het risico gedurende transport 
van de goederen rust bij afnemer, zelfs indien 1EIGHTY het feitelijke vervoer heeft geregeld. 
Afnemer dient zich, waar mogelijk, te verzekeren tegen schade als gevolg van beschadigingen 
tijdens transport.  

3) Indien buiten de schuld van 1EIGHTY de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan 
geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van afnemer opgeslagen.  

4) Indien afnemer achterstallig is in de betaling van enige termijn, is 1EIGHTY gerechtigd de 
zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot alle 
vervallen termijnen door afnemer zullen zijn betaald.  

 
Weigering afname 

1) Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door 1EIGHTY noodzakelijke 
medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van 
de gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen 
aan afnemer ter levering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop 
afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.  

2) Bij weigering van afname is afnemer aan 1EIGHTY een schadevergoeding verschuldigd, gelijk 
aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met 
de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor 1EIGHTY uit de 
afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk begrepen 
een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke 
tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van 1EIGHTY terzake van de tekortkoming van 
de afnemer.  

 
Annulering of wijziging van de overeenkomst 

1) Indien afnemer de met 1EIGHTY gesloten overeenkomst annuleert, is afnemer aan 1EIGHTY 
een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks 
onverminderd het recht van 1EIGHTY op vergoeding van alle als gevolg van de annulering 
door haar geleden schade, zoals door 1EIGHTY gemaakte kosten en gederfde winst voor 
zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.  



2) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering 
het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

3) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. 1EIGHTY zal de afnemer zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

4) Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties heeft, zal 1EIGHTY afnemer hierover inlichten.  

5) Indien een vaste prijs is overeengekomen zal 1EIGHTY daarbij aangeven in hoeverre de 
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg 
heeft. 

 
Garantie en Reclames 

1) 1EIGHTY garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en 
fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na aflevering. 1EIGHTY verstrekt 
echter nimmer een uitgebreide garantie aan afnemer als 1EIGHTY zelf van haar leveranciers 
ontvangt.  

2) Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) 
onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt, te weten:  

a. of de juiste zaken zijn geleverd; 
b. of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het 

overeengekomene; 
c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, 

aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden.  

3) Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 werkdagen na levering 
schriftelijk aan 1EIGHTY te worden gemeld.  

4) Niet-zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen 1 maand na levering aan 1EIGHTY schriftelijk te worden gemeld.  

5) Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft 1EIGHTY de keuze het afgekeurde 
product voor rekening van 1EIGHTY te vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een 
bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. 1EIGHTY 
is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.  

6) Indien Afnemer binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken 
heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames 
van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet 
meer door 1EIGHTY in behandeling genomen.  

7) Retourzendingen zijn altijd voor rekening van Afnemer, dienen franco te geschieden en 
behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van 1EIGHTY.  

8) Reclames geven afnemer geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij 
1EIGHTY daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.  


