PAUL ROESCHER KACHELS / PARKET
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1.
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder;
Verkoper: Paul Roescher Kachels / Parket te Rijssen, alsmede haar nevenvestigingen.
Koper / wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper een overeenkomst aangaat of in
onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan c.q. voor wie verkoper een aanbieding doet
of een leverantie of andere prestatie verricht.
Artikel 2.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een
wederpartij waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3.
Offertes
1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door verkoper schriftelijk een termijn is
genoemd gedurende welke de offertes haar binden.
2. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Tenzij anders uit de offerte blijkt, zijn niet in de offerte begrepen de kosten van plaatsing en
kleinmateriaal, alsmede elektriciens-, loodgieters- en tegelzetwerk, enz..
Artikel 4
Afroeporders
1. Afroeporders dienen binnen één jaar na dagtekening van de overeenkomst afgenomen te worden;
2. Indien afname binnen één jaar niet mogelijk is, kan koper schriftelijk verzoeken deze periode eenmalig te
verlengen met een laatste termijn van maximaal één jaar, onverminderd het recht van verkoper aan deze
verlenging de voorwaarde te verbinden dat ten hoogste 30% van het aankoopbedrag wordt aanbetaald. Het
schriftelijke verzoek tot verlenging dient voor afloop van de in lid 1 genoemde afroeptermijn te worden
gedaan;
3. Indien de goederen niet binnen de afroeptermijn worden afgenomen of de afroeptermijn wordt niet tijdig
verlengd, dan is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist zal zijn. In
dat geval is de overeenkomst tussen koper en verkoper ontbonden en is koper 30% van het aankoopbedrag
verschuldigd.

Artikel 5.
Levering
1. De levering geschiedt vanaf de hoofdvestiging/nevenvestiging van verkoper, tenzij anders is
overeengekomen.
2. De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.
3. De goederen worden bezorgd op de begane grond.
4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd
dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal
in dat geval van rechtswege in verzuim zijn en alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn.
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5. De door de koper vrijgemaakte tijd, noodzakelijk om verkoper in de gelegenheid te stellen uitvoering te
geven aan de overeenkomst, is onder alle omstandigheden voor rekening van de koper.
6. Indien de koper weigert de hem aangeboden zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en / of verzoekt de
levering tot een nader overeen te komen tijdstip op te schorten en verkoper stemt met opschorting van de
levering in, zullen de zaken voor risico van koper worden opgeslagen. In dat geval zal de koper
opslagkosten en alle overige kosten verschuldigd zijn.
7. Laminaat, Parket en overige zaken, die speciaal voor koper besteld zijn worden niet retour genomen.
Indien er sprake is van retourname van goederen, kan dit binnen 8 dagen na levering, mits die in originele
verpakking worden geretourneerd. Alsdan is de koper 15% administratiekosten verschuldigd, berekend
naar de waarde van de geretourneerde artikelen.
Artikel 6.
Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, onverminderd het recht van
verkoper om binnen een redelijke termijn na ontvangst van de ingebrekestelling de betreffende zaken alsnog
aan koper af te leveren.
Artikel 7.
Deelleveringen
Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering
geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 8 Installatie of montage
1. De installatie of montage dient te geschieden volgens het voorschrift van de fabrikant.
2. De montage en de beoordeling of de gekochte goederen geschikt zijn voor het door de koper gewenste
gebruik, is de verantwoordelijkheid van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Voor de installatie of montage kunt u zich wenden tot door verkoper aanbevolen deskundigen, geselecteerd
op deskundigheid en dienstverlening. De aanbevolen deskundigen verzorgen de gehele montage of
installatie, zodat de koper daarvoor slechts één aanspreekpunt heeft. Het staat de koper uiteraard vrij om de
installatie of montage zelf of door anderen te laten uitvoeren.
Artikel 9.
Technische eisen, enz.
1. Indien door de verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, geschiedt dit altijd
slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster,
model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.
2. Alle rechten op intellectuele eigendom op de aan de koper ter beschikking gestelde zaken berusten bij
verkoper.
3. Indien tekeningen en berekeningen door de koper en / of in opdracht van de koper door derden worden
verstrekt zal niet eerder met productie van de in opdracht ontvangen zaken worden aangevangen
alvorens deze zijn goedgekeurd door de koper en de koper daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan
aan verkoper. Voor (de gevolgen van) onjuistheden in of uitblijven van tekeningen en / of berekeningen
door de koper of die derden verstrekt of te maken, is verkoper jegens koper nimmer aansprakelijk.
4. Indien tekeningen en berekeningen die betrekking hebben op de te leveren zaken door verkoper zullen
worden geproduceerd, dient de koper verkoper in staat te stellen de juiste tekeningen en berekeningen te
kunnen produceren, bij gebrek waarvan verkoper nimmer aansprakelijk zal zijn voor onjuiste tekeningen
en berekeningen. Verkoper hoeft niet eerder met productie van de in opdracht gegeven zaken aan te
vangen alvorens schriftelijke goedkeuring van de tekeningen en berekeningen door de koper is verstrekt.
Artikel 10.
Wijzigingen in de te leveren zaken
Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft
wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist om te voldoen
aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak.
Artikel 11.
Beëindiging van de overeenkomst
1. De vordering van verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper
goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van
verkoper schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan verkoper
zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
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uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar
wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien de overeenkomst is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde en de ontbinding wordt
ingeroepen, zal degene die de ontbinding inroept goed gedocumenteerd dienen aan te tonen dat zich
voordoet het geval waarop de ontbindende voorwaarde ziet.
Artikel 12.
Garantie kachels
1. Verkoper garandeert dat de door haar verkochte kachels en haarden vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en
fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaren na levering. Verkoper is nimmer gehouden tot een
verdergaande garantie dan waarop zij ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
2. Verkoper heeft de keuze de geleverde zaken te herstellen of te vervangen.
3. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, niet
opvolgen van redelijke adviezen van verkoper of die zich voordoen na wijziging of reparatie door of
namens de koper of derden vallen buiten de garantie.
4. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze
garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
Artikel 13.
Garantie parket
1. Verkoper garandeert de door haar verkochte materialen gedurende 1 jaar na levering op
materiaalfouten, mits correct verwerkt.
2. Verkoper wijst de koper erop dat hout een natuurproduct is. Dat heeft tot gevolg dat de structuur van
het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van het eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan
verkleuring van een met vloerbedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik
van transparante lakken wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte
materiaal.
3. Verder kan hout, hoe zorgvuldig geschaafd en afgewerkt, splinters bevatten, waaraan koper zich bij het
uitpakken en het verwerken kan verwonden. Koper dient daarom zelf de nodige maatregelen te treffen
om dit te voorkomen.
4. Koper dient, indien hij het vloerbedekkend materiaal zelf legt of zelf opdracht geeft door hem gekocht
vloerbedekkend materiaal te leggen, de vloer op vakkundige manier te leggen en de eventueel door
verkoper meegeleverde behandelings-, leg-, afwerk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren. Bij
gebreke hiervan kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
5. De in artikel 12 lid 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing bij de
garantie op parket.

artikel 14.
Het leggen van de vloer
1. Indien is overeengekomen dat verkoper de vloer zal leggen, dan is hij niet eerder verplicht om met de
werkzaamheden te beginnen, dan nadat hij geconstateerd heeft dat de ondervloer in de ruimste zin des
woords (inclusief leidingen, ondervloer, balklagen) in een zodanige staat verkeert en van zodanige
constructie is, dat het werk naar normen van goed en deugdelijk vakmanschap kan worden uitgevoerd.
2. Voorts dient de koper zorg te dragen dat de ruimte waar de houten vloer gelegd moet worden droog en
afgesloten is. Indien bij het aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de ondervloer te vochtig is om het
vloermateriaal aan te brengen, dan is verkoper niet gehouden dit aan te brengen. In dat geval zal verkoper
in overleg met koper een nieuwe termijn afspreken waarop de vloer zal worden gelegd. Het spreekt voor
zich dat koper hierbij rekening dient te houden met de planning en bedrijfsvoering van verkoper en dat
geen onredelijke eisen kunnen worden gesteld.
3. Verbruikskosten, noodzakelijk ten behoeve van het leggen van de vloer, zoals stroomverbruik en
verwarmingskosten, zijn voor rekening van koper.
4. De koper verbindt zich alle redelijke instructies op te volgen die verkoper hem geeft met het oog op het
leggen van de vloer. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verwarming, ventilatie
en verlichting.

Artikel 15.
Garantie door verkoper gelegde vloer
1. Indien de koper er voor gekozen heeft de vloer door verkoper te laten leggen, dan geldt naast de in artikel
13 genoemde garantie een garantie van 1 jaar tegen leggebreken.
2. De garantie tegen leggebreken geldt niet indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van
oorzaken, die verkoper van bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en ook redelijkerwijs niet
had hoeven waarnemen, zoals een onjuiste samenstelling van de ondervloer (indien deze niet door
verkoper is aangebracht), vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen, sterke
veranderingen van het vochtpercentage in de betreffende en omliggende ruimten, constructiefouten in het
gebouw, enz.
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3. De in artikel 12 lid 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing bij de garantie
op het leggen van vloeren.
4. Ten slotte wijst verkoper er nog op dat het lakken van een vloer alleen succesvol kan in een geheel
stofvrije ruimte, hetgeen niet te realiseren is. Ondanks de groots mogelijke zorgvuldigheid zijdens
verkoper is het altijd mogelijk dat er kleine stofdeeltjes op de lak vallen. Dit is onomkoopbaar en valt
daarom niet onder de garantie.
Artikel 16.
Eigendomsvoorbehoud
1. De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomst is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak / zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichtte of te
verrichten diensten,
- eventuele vordering wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet bevoegd de zaken die nog
niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden
in eigendom over te dragen, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken niet
nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper zonder enige ingebrekestelling
gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of
derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen, onverminderd het recht van
verkoper tot het vorderen van vergoeding van schade, hoe genaamd ook.
Artikel 17.
Reclames
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te
weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan
de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en / of normale doeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na
aflevering schriftelijk te melden aan verkoper. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde zaken
geacht te zijn aanvaard.
3. Geringe verschillen tussen de geleverde zaken en offertes, ontwerpen, monsters, modellen in uitvoering of
afmetingen kunnen geen grond opleveren voor reclames.
4. Op verkoper rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien koper niet
aan al zijn verplichtingen tijdig en volledig heeft voldaan.
5. Koper dient whirlpools e.d. binnen 8 dagen na aflevering, doch voor dat die worden gemonteerd en
ingebouwd te controleren op lekkage. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
lekkage, waaronder de kosten van uit- en inbouw en de kosten van demontage en montage, alsmede
indirecte schade, waaronder waterschade.
Artikel 18.
Prijsverhoging
Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomst, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs indien na het sluiten van de overeenkomst, doch voor aflevering enige wijzigingen van
prijsbepalende factoren optreedt, een en ander met inachtneming van wettelijke voorschriften dienaangaande.
Artikel 19.
Betaling
1. Bij een consumentenkoop dient betaling te geschieden voor aflevering of contant bij aflevering.
2. Voor zover de levering geschiedt op factuur dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de koper zullen
verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen van 25% van de
koopprijs.
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Artikel 20.
Kredietbeperking
Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is
verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.
Artikel 21.
Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is
de koper verschuldigd 15% van de hoofdsom, doch met een minimum van € 125,00. Indien verkoper
aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,
tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien verkoper en de koper met betrekking tot een
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren
en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in
het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 22.
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van verkoper is nimmer verdergaand dan (primair, ingeval verkoper terzake verzekerd
is) het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in het voorkomende geval verstrekte uitkering,
vermeerderd met het eigen risico en (subsidiair) de hoogte van het factuurbedrag.
2. Wordt schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, dan is verkoper niet
aansprakelijk.
3. Het vorenstaande laat de garantie zoals geregeld in artikel 12, 13 en 15 onverlet.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor bedrijfschade of andere indirecte schade, van welke aard dan ook.
5. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper
of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 23.
Annulering
Eenzijdige annulering van een overeenkomst door de koper, wegens een oorzaak die voor rekening en risico
van koper komt, is niet mogelijk. Voor zover de koper de overeenkomst desalniettemin wenst te annuleren kan
zulks uitsluitend door middel van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan verkoper. Indien verkoper,
geheel onverplicht, instemt met annulering van de overeenkomst zal in dat geval de koper aan verkoper een
schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van hetgeen hij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen aan verkoper, tenzij verkoper kan bewijzen dat haar schade groter is.
Artikel 24.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen koper en verkoper zal, behoudens dwingend wettelijke bepalingen die anders bepalen,
worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor
de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 25.
Inwerkingtreding
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Almelo, d.d. 31-03-2006 (onder nr 25/2006) en
zijn van kracht vanaf genoemde datum.
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