Algemene Voorwaarden
van Pixto-F
1.
Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op,
respectievelijk maken deel uit van, alle offertes van en overeenkomsten
(zowel koop als huur) van Pixto-F met diens klanten.
1.2
De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere
(inkoop)voorwaarden of bedingen van klant(en) wordt door Pixto-F
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2
Inhoud aanbiedingen en verstrekte informatie
2.1
Alle door Pixto-F in offertes overeenkomsten, brochures,
brieven gedane mededelingen omtrent getallen, maten, gewichten en/of
andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Pixto-F kan
er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen of
vergissingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, digitale
of analoge proeven, tekeningen of modellen zijn slechts globale
aanduidingen van de betreffende producten.
3
Prijzen
3.1
Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze
wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, doch vóór de aflevering,
heeft Pixto-F het recht de daaruit voortvloeiende kosten zonder
voorafgaande aankondiging aan de klant door te berekenen.
4
Afleveringstermijn
4.1
De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst zich voordoende omstandigheden en is
slechts een termijn van orde. De afleveringstermijn zal door Pixto-F
zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding daarvan, door
welke oorzaak ook, zal de klant nimmer het recht geven op enige
schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst.
5
Risico, vervoer en aflevering
5.1
Aflevering van producten geschiedt franco af vestiging van
Pixto-F. Bij aflevering gaat het risico over op de klant.
5.2
Pixto-F kan op verzoek van de klant het vervoer van de
producten verzorgen. Het vervoer geschiedt in dat geval voor rekening
en risico van de klant. De klant verklaart zich bij voorbaat akkoord met
de daarvoor in rekening te brengen prijs. In alle gevallen is de
aansprakelijkheid van Pixto-F beperkt tot de omvang van het
regresrecht van Pixto-F op de vervoerder.
5.3
Neemt de klant producten niet of niet-tijdig af, dan zal hij
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Pixto-F is in dat geval
gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan
of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de huur- of
koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van
schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval
verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop of verhuur aan die
derde(n).
6
Betaling
6.1
Betalingen dienen bij aflevering contant te geschieden, dan
wel via overmaking op een door Pixto-F aan te wijzen bankrekening
met dien verstande dat in dit laatste geval betaling door Pixto-F dient te
zijn ontvangen alvorens er wordt afgeleverd.
6.2
Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten
zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd
tot verrekening of opschorting.
6.3
Indien op enig moment bij Pixto-F twijfel bestaat omtrent
de kredietwaardigheid van een klant, heeft Pixto-F het recht, alvorens
(verder) te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetaling van een
deel van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid
stelt, ter hoogte van de bedragen, die Pixto-F, al dan niet opeisbaar, op
grond van de overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen,
zulks ter beoordeling van Pixto-F.
6.4
Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de
klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde
ook, van Pixto-F op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.5
De klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle
bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn
betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de
op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd
met een opslag van 3 %.
6.6
Indien een klant jegens Pixto-F in verzuim is, is hij verplicht
Pixto-F de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te
vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een
minimum van € 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde
omzetbelasting.
6.7
Indien Pixto-F, nadat de klant in verzuim is,
betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de klant
richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.4, 6.5 en 6.6.
7
Eigendomsvoorbehoud
7.1
De eigendom van de aan een klant afgeleverde producten
gaat pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige
overeenkomst aan Pixto-F is verschuldigd of zal worden (daaronder
begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene
Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft
voldaan.
7.2
Vóórdat de eigendom van de producten op een klant is
overgegaan is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, te
verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van
zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
7.3
Indien en zolang Pixto-F eigenaar van de producten is, zal
een klant Pixto-F onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de
producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.
Bovendien zal een klant Pixto-F op Pixto-F’s eerste verzoek mededelen
waar producten, waarvan Pixto-F eigenaar is, zich bevinden. Indien de
klant de producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht de klant
zich op eerste verzoek van Pixto-F alle noodzakelijke medewerking te
verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Pixto-F op
alle vorderingen van de klant op die derde uit hoofde van die
doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Pixto-F uit
hoofde van de overeenkomst of de wet.
7.4
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of
faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder,
de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van
Pixto-F. De klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten met
bekwame spoed wordt opgeheven.
8
Inspectie en klachten
8.1
De klant is verplicht de producten bij aflevering, dan wel
indien het transport door Pixto-F wordt geregeld bij aankomst van de
producten bij de klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de
producten bij deze visuele controle aan hetgeen terzake is
overeengekomen, dan worden de producten aanvaard.
8.2
Indien het geleverde diensten betreft worden nadien geen
klachten meer over de gebrekkige uitvoering daarvan in behandeling
genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na
aanvaarding als bedoeld in artikel 8.1. uiterlijk binnen acht dagen
schriftelijk aan Pixto-F worden gemeld, met dien verstande dat
gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen
worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering,
doch in ieder geval binnen één maand na aanvaarding van producten
schriftelijk aan Pixto-F moeten worden gemeld.
8.3
De klant zal alle voor onderzoek van de klacht
noodzakelijke medewerking verlenen.
8.4
Indien een klant tijdig, correct en terecht klaagt over
gebreken aan een product, is de daaruit voor Pixto-F voortvloeiende
aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.2. omschreven
verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel
9.
9
Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1
Pixto-F is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet,
noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of
een derde ter zake van (het gebruik van) producten mocht lijden,
hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële
schade.

9.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 is de contractuele
en wettelijke aansprakelijkheid van Pixto-F te allen tijde beperkt tot het
bedrag van de koop- of huurprijs, respectievelijk de kosten van reparatie,
de ver- of bewerking van het product ter zake waarvan die
aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van het onbruikbaar worden van
door Pixto-F ter ver- en/of bewerking aangenomen beeldmateriaal is de
aansprakelijkheid van Pixto-F in ieder geval beperkt tot vergoeding van
de waarde van het onbelicht materiaal.
9.3
Pixto-F komt geen beroep toe op de
aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 9.1 en 9.2 indien en voor
zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld
van Pixto-F.
9.4
Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van
Pixto-F, zal de klant Pixto-F vrijwaren tegen alle aanspraken van derden,
direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten
c.q. verband houdende met door de klant aan Pixto-F verstrekte
materialen of gegevens, die door of vanwege de klant voor de
uitvoering van enige order aan Pixto-F zijn verstrekt, en zal de klant
Pixto-F alle schade vergoeden die Pixto-F lijdt als gevolg van dergelijke
aanspraken.
9.5
Pixto-F heeft bovendien het recht om in geval van een
aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele
eigendoms) rechten verband houdende met door een klant aan Pixto-F
ter uitvoering van een overeenkomst verstrekte materialen of gegevens,
de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te staken.
10
Schade/verlies
10.1
Indien producten of onderdelen daarvan door toedoen van
de klant worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten
tegen de normaal door Pixto-F gehanteerde reparatietarieven aan de
klant in rekening worden gebracht.
10.2
Indien de producten of onderdelen daarvan door toedoen
van de klant onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan,
is de klant aan Pixto-F een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van
vervangende producten verschuldigd. Dit doet niet af aan Pixto-F's
overige rechten op schadevergoeding.
10.3
Indien producten vervuild worden geretourneerd, heeft
Pixto-F het recht de producten op kosten van de klant te laten
schoonmaken.
10.4
De in artikel 10.1 en 10.2 genoemde bedragen terzake
beschadiging kunnen in de overeenkomst gemaximeerd worden tot een
hoogte als “eigen risico”.
11
Intellectuele eigendom
11.1
Een klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom
met betrekking tot de producten.
11.2
Het is de klant niet toegestaan op de producten of de
verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te
wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te
wijzigen of na te maken.
11.3
Pixto-F is niet aansprakelijk voor schade die de klant of
derden terzake van een (vermeende) inbreuk op rechten van
intellectuele eigendom op het beeldmateriaal mocht(en) lijden. De klant
vrijwaart Pixto-F tegen alle aanspraken van derden terzake.
12
Overmacht
12.1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PixtoF onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd
of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet
van Pixto-F kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

13.3
Pixto-F heeft het recht om al hetgeen de klant uit welke
hoofde ook, al dan niet opeisbaar aan haar verschuldigd mocht zijn of
worden, met de borgsom te verrekenen.
14
Afhalen en retourneren van producten
14.1
Indien de klant de producten door een derde laat afhalen,
dient deze een door de klant ondertekende machtiging over te leggen,
waaruit zijn bevoegdheid om de klant te vertegenwoordigen blijkt. Elke
klant c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de producten
door middel van een paspoort of rijbewijs te legitimeren.
15
Vertraagde retournering
15.1
Een klant is door het enkele feit van niet-tijdige retournering
in verzuim. In dat geval is de klant aan Pixto-F een vergoeding
verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de
producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het
einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de
producten worden geretourneerd, vermeerderd met een opslag van
100 % van de extra verschuldigde huurprijs.
15.2
Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn
verstreken zonder dat de klant de producten aan Pixto-F heeft
geretourneerd, is de klant naast de in artikel 15.1 opgenomen
vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan Pixto-F
verschuldigd.
15.3
Hetgeen Is bepaald in de artikelen 15.1 en 15.2 doet niet af
aan de mogelijkheid voor Pixto-F om daarnaast schadevergoeding en/of
nakoming te vorderen.
16
Gebruik van producten
16.1
De klant is verplicht de gehuurde producten zorgvuldig te
bewaren en te behandelen en de producten slechts te gebruiken voor het
doel waarvoor deze zijn bestemd. Hij gaat met de producten om als een
goed huisvader betaamt.
16.2
Het is de klant niet toegestaan de gehuurde producten aan
derden te verhuren of in gebruik te geven.
17
Annulering
17.1
Indien een reservering van producten wordt geannuleerd
minder dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode is 50 % van de
huurprijs verschuldigd.
18
Reparatiekosten
18.1
Indien de reparatiekosten minder dan € 75,- (excl. BTW)
bedragen wordt de reparatie zonder voorafgaande prijsopgave
uitgevoerd.
18.2
Indien de klant na opgave van de begrote reparatiekosten
afziet van de reparatie is hij onderzoekskosten en, indien Pixto-F het
vervoer heeft verzorgd, vrachtkosten verschuldigd.
19
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1
Op overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980
(CISG) Is uitgesloten.
19.3
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voorzover niet
anders door de wet dwingend wordt voorgeschreven, zijn onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
19.4
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17114354, ten
name van Pixto-F te Nuenen.
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13
Betaling huurprijs en borgsom
13.1
Tot zekerheid voor al hetgeen de klant aan Pixto-F, uit
welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient de klant aan
Pixto-F een borgsom te voldoen.
13.2
De borgsom dient bij het afhalen van de producten in wettig
betaalmiddel te worden voldaan (contant of door middel van een door
Pixto-F geaccepteerde creditcard). Bij het retourneren van de producten
wordt de borgsom, met inachtneming van artikel 13.3, verrekend met de
huurprijs.

