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 Art ikel  1  Toepassel i jkheid van de algemene voorwaarden

1.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst tussen Nelec Import B.V. hierna te noemen Nelec en 

iedere wederpart i j  h ierna te noemen klant tenzi j  door beide part i jen 

uitdrukkel i jk is afgeweken van deze voorwaarden. 

 Art ikel  2 Intent ieverklar ing

2.1.  Nelec zal   z i jn k lanten nooit  te kort doen. Bi j  iedere conf l icts ituat ie 

probeert Nelec alt i jd in onderl ing overleg tot een oplossing te komen. 

Zie deze voorwaarden dan ook als spelregels. 

 Art ikel  3 Offertes en orderbevest igingen

3.1.  Op iedere offerte vermeldt Nelec tot wanneer de offerte geldig 

is.  Nelec moet voor die datum een vaste order hebben. Het mater iaal 

moet dan binnen twaalf  maanden geleverd worden.

3.2. Voor iedere order boven de duizendvi j fhonderd euro exclusief 

BTW stuurt Nelec een orderbevest iging naar de klant.  De klant 

moet de bevest iging controleren en als deze niet k lopt,  moet hi j 

dat binnen 5 dagen aan Nelec melden. Zonder tegenbericht legt 

de orderbevest iging de overeenkomst bindend vast.  Deze order 

zal  u iter l i jk binnen 24 maanden na opdracht daadwerkel i jk geleverd 

worden.

 Art ikel  4 Levering 

4.1.  De lever ing geschiedt door af lever ing van het mater iaal  bi j  de klant, 

tenzi j  anders overeengekomen. Het r is ico van transport komt voor 

rekening van Nelec en Nelec heeft hiervoor een transportverzekering 

afgesloten. Het r is ico met betrekking tot de geleverde zaken gaat 

over op de klant op het moment van lever ing. 

4.2. De koper is verpl icht de gekochte zaken af te nemen op het 

moment waarop deze hem worden bezorgd. 

4.3. Indien de koper niet bi j  machte of weigeracht ig is om de gekochte 

zaken in ontvangst te nemen zul len de producten voor r is ico van de 

koper worden opgeslagen. Levering geschiedt dan door de opslag 

van de gekochte zaken. 

4.4. De klant checkt bi j  ontvangst de kwantiteit  en de uiter l i jke goede 
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staat van de zendingen. De klant tekent bi j  ontvangst van de zending 

een vrachtbr ief van de bode of een pakbon van Nelec en bevest igt 

hiermee dat

de geleverde zaken vol ledig en in uiter l i jk goede staat aan de klant 

z i jn afgeleverd.

 Art ikel  5 Levert i jd

5.1.  De overeengekomen levert i jd is geen fatale termi jn,  tenzi j 

u itdrukkel i jk anders is overeengekomen. Nelec zal  a l les doen wat 

redel i jkerwi js mogel i jk is om lever ing binnen de levert i jd te real iseren. 

In beginsel  levert Nelec uit  voorraad.

 Art ikel  6 Overmacht

6.1.  Nelec doet al les wat redel i jkerwi js mogel i jk is om de overeenkomst 

na te komen. In een situat ie van overmacht aan de zi jde van Nelec 

wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort.  Indien 

die opschort ing langer dan tot v ier weken na verstr i jken van de 

afgesproken lever ingstermi jn duurt hebben beide part i jen de 

bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht 

wordt in ieder geval  verstaan;

stakingen;

hinderingen internat ionaal transport

omstandigheden waarin Nelec een voor vervul l ing van de 

overeenkomst noodzakel i jke prestat ie van derden niet geleverd 

kr i jgt.

Art ikel  7 Nelec reparat ie service

7.1.  De klant maakt pas aanspraak op Nelec reparat ie service na 

betal ing van de gehele kooppri js.

7.2. Als binnen de garant ieperiode een onderdeel van de instal lat ie 

niet goed werkt,  stuurt Nelec kosteloos een vervangend exemplaar 

op, zodat de instal lat ie zo snel mogel i jk weer werkt.  Het vervangende 

exemplaar mag gewoon bl i jven zitten en hoeft niet omgerui ld te 

worden als het defecte onderdeel gerepareerd is,  tenzi j  anders 

overeengekomen. 

7.3. Nelec maakt een order van het vervangende exemplaar.  De klant 

moet het defecte onderdeel meteen terug sturen. Als het defecte 

art ikel  n iet onder de garant ie valt  of binnen dr ie weken naar Nelec is 

opgestuurd, wordt de order gefactureerd.

7.4. De klant stuurt het defecte onderdeel per post,  f i rma TNT 



naar Nelec reparat ie service, Antwoordnummer 43212, 1030 AB  

Amsterdam. Frankeren is niet nodig, Nelec betaalt  de verzendkosten. 

Nelec betaalt  geen kosten van andere transporteurs, de zending 

wordt dan niet geaccepteerd. Vermeld bi j  ieder art ikel :

de afzender en de contactpersoon;

de aard van de stor ing;

het factuurnummer, het ordernummer of de naam van het project.

 Art ikel  8 Garant ie

8.1.  Op al le mater iaal  geldt een fabr ieksgarant ie.  De garant ie geldt 

voor de duur van 24 maanden na factuurdatum. 

8.2. De garant ie geldt niet in geval  van;

bl ikseminslag;

vocht en waterschade;

overspanning pr imair op de voedingen;

vandal isme;

defecten doordat apparatuur is geval len of defecten door 

mechanische invloeden van buitenaf;

blootstel l ing aan temperaturen lager dan – 20 graden Celsius of 

hoger dan 50 graden Celsius;

blootstel l ing aan agressieve stoffen;

defecten ontstaan t i jdens instal lat ie door een niet erkende 

elektrotechnische instal lateur;

defecten ontstaan door onoordeelkundige instal lat ie,  korts lu it ingen 

en verkeerde aansluit ingen.

8.3. De klant maakt pas aanspraak op de garant iebepal ingen na 

betal ing van de gehele kooppri js.

 Art ikel  9 Eigendomsvoorbehoud

9.1.  Nelec bl i j f t  de eigendom van al le afgeleverde en nog af te leveren 

producten houden, totdat de kooppri js voor al  deze producten 

geheel is voldaan.

9.2. Indien de koper z i jn verpl icht ingen niet nakomt of er gegronde 

vrees bestaat dat de verpl icht ingen niet nagekomen worden is 

Nelec gerecht igd de afgeleverde zaken waarop het in l id 1 bedoelde 

eigendomsvoorbehoud rust bi j  de klant of derden die de zaak voor 

de koper houden weg te halen of weg te doen halen.

 Art ikel  10 Intel lectueel eigendom

10.1.  Intel lectuele eigendomsrechten die rusten op door Nelec 



geleverde of ter beschikking gestelde zaken waaronder drukwerk, 

schema’s, tekeningen, foto’s,  logo’s, bestanden, model len of 

software, bl i jven vol ledig toebehoren aan Nelec. Het aan de 

wederpart i j  toekomende gebruiksrecht strekt niet verder dan gebruik 

door de klant zelf  en conform het doel waarvoor een en ander de 

klant krachtens de overeenkomst is geleverd. 

10.2 Het auteursrecht van intel lectueel eigendom zoals drukwerk, 

schema’s, tekeningen, foto’s,  logo’s, bestanden, model len en 

software berust bi j  Nelec. Het is niet toegestaan dit  intel lectueel 

eigendom te kopieren, publ iceren of distr ibueren via een netwerk of 

op andere wi jze.

 

 Art ikel  11 Keuren en klachttermi jnen

11.1.  De klant dient de gekochte zaken bi j  af lever ing – of zo spoedig 

mogel i jk daarna – te onderzoeken. Hierbi j  moet de klant nagaan 

of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt,  h ierbi j  moet 

worden gecontroleerd;

of de ju iste zaken zi jn geleverd;

of de geleverde zaken wat betreft  kwantiteit  overeenstemmen met 

hetgeen is overeengekomen;

of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen 

kwal i teitseisen.

11.2. Indien later dan acht dagen na factuurdatum melding wordt  

gedaan van een verkeerde lever ing dan komt dit  voor r is ico van de 

klant. 

11.3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan 

dient de koper deze ook binnen 8 dagen na af lever ing aan Nelec 

melden. 

 Art ikel  12 Betal ing

12.1.  De betal ing dient te geschieden binnen 30 dagen na 

factuurdatum.

12.2. Indien een klant voorziet dat betal ing later zal  plaatsvinden dan 

de uiter l i jke betaaldatum dan dient Nelec hiervan direct op de hoogte 

te worden gesteld. In over leg kan dan wel l icht een betaalregel ing 

getroffen worden.

12.3. Bi j  overschri jd ing van de uiter l i jke betaaldatum, en er heeft 

geen overleg plaatsgevonden zoals in l id 2 bedoeld, dan is de koper 

in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over 

het opeisbare bedrag de Nederlandse wettel i jke rente verschuldigd.



 Art ikel  13 Aansprakel i jkheid

13.1.  Nelec zal  bi j  schade als gevolg van gebreken in geleverde 

zaken of verr ichte diensten streven naar een oplossing in onderl ing 

overleg. Hieronder volgen de r icht l i jnen bi j  schade.

13.2. Indien een defecte instal lat ie gerepareerd moet worden kan 

Nelec niet aansprakel i jk gesteld worden voor de gemaakte kosten 

ter reparat ie hiervan, tenzi j  anders is overeengekomen. 

13.3. Voor schade voortvloeiende uit  de in art ikel  8.2. genoemde 

geval len is Nelec niet aansprakel i jk.

13.4. De aansprakel i jkheid van Nelec is in al le geval len beperkt tot de 

factuurwaarde van de prestat ie die tot schade heeft geleid, waarbi j 

gederfde winst niet in aanmerking komt voor vergoeding. 

 Art ikel  14 Wi jz iging, uit leg en vindplaats van de voorwaarden

14.1.  Deze voorwaarden zi jn gedeponeerd ten kantore van de Kamer 

van Koophandel te Amsterdam.

14.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. 

de versie zoals die gold ten t i jde van het totstandkomen van de 

overeenkomst.

 Art ikel  15 Toepassel i jk recht

15.1.  Op elke overeenkomst tussen Nelec en de klant is Nederlands 

recht van toepassing.





Laat maar komen die bui
Buitenposten van BTicino zi jn 

ontworpen om de elementen 

te weerstaan. De ingenieurs 
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a l le r icht ingen water spuiten.
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