Algemene voorwaarden Practiquette
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Practiquette B.V., hierna te noemen: “leverancier”, en een “opdrachtgever”, tenzij van deze
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Gegevens van Practiquette B.V.:
Practiquette B.V.
Postbus 18563
2502 EN Den Haag, Nederland
E-mail: info@practiquette.nl
Tel. +31 (0)70 – 3184244
KvK-nummer 58977759
BTW nummer: NL853263917B01
IBAN: NL36 RABO 012 2028317

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op
overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
2. De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve
strekking.
2. De leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Prijs en Prijswijzigingen
1. De productprijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW, exclusief eventuele andere
heffingen die door de overheid worden geheven.
2. Alle opgegeven verzend-, verpakkings- en administratiekosten worden in rekening gesteld aan de
opdrachtgever.
3. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4. Practiquette behoudt het recht om de prijzen die op de website vermeld staan ten alle tijden te
wijzigen.
Artikel 5. Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld. Tekortkomingen van de leverancier als gevolg van
gebeurtenissen die redelijkerwijs niet te voorzien waren door de leverancier, geven de leverancier geen
recht op schadevergoeding.
Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient vooraf te geschieden, of binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de
leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de
leverancier aangegeven.
2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast
het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten
minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van €40,00.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de
krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken.
2. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de
leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het
tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Artikel 9. Zet-, druk- of andere proeven
1. Goedkeuring van het digitale voorbeeld door de opdrachtgever, door na controle akkoord via de
website te geven, geldt als erkenning dat de leverancier de aan het digitale voorbeeld voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn
gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
Artikel 10. Onderzoek, reclamaties en afwijkingen
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering
schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. De opdrachtgever dient de leverancier in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening,
kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring,
korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
5. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor reclamatie zijn.
6. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van
het product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
7. De geschiktheid van de producten van de leverancier voor het speciale voorgenomen doel van de
opdrachtgever, kan niet door de leverancier worden gewaarborgd. Aangezien de gebruikssituaties voor
verbruiksmateriaal in de praktijk zeer verschillend zijn.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.

3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding
staat tot de overeengekomen prijs.
4. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De leverancier is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of verminderde goodwill.
Artikel 12. Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens de leverancier één jaar.
Artikel 13. Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met
name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op het gebied van het
auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad.
Artikel 14. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het
moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

