ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van BEEKMAN B.V., Weegschaalstraat 15, 7324 BE Apeldoorn.

1.) Op alle tussen ons en onze afnemers gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden
van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende of deze voorwaarden aanvullende bedingen zijn slechts geldig
indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard. Wanneer voor enige overeenkomst afwijkende of aanvullende
bedingen zijn aanvaard, hebben die bedingen uitsluitend gelding voor de betreffende overeenkomst. Op andere
overeenkomsten met dezelfde afnemer zijn mitsdien de onderstaande voorwaarden ongewijzigd van toepassing.

12.) De afnemer is gehouden de geleverde goederen terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende kwaliteit
moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten
aanzien van goederen die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft, welke eerst bij de verwerking blijken.
Wanneer een reclame door ons gegrond wordt bevonden worden de betreffende goederen door ons geremplaceerd,
of wordt de prijs van die goederen door ons teruggegeven, zulks te onzer keuze. Behoudens het vorenstaande geeft
een reclame nimmer aanspraak op vergoeding van schade, kosten of interessen.

2.) Wanneer eenmaal door een afnemer een overeenkomst met ons is aangegaan waarop de onderhevige voorALGEMENE
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Kantoor en Magazijn
Weegschaalstraat 15
7324 BE APELDOORN
Tel: (+31)55 - 5381100
Fax: (+31)55 - 5381199

18.) Uitsluitend de Kantonrechter te Apeldoorn c.q. de Arrondissementsrechtbank te Zutphen zijn bevoegd kennis te
nemen van alle vorderingen en geschillen, welke uit de overeenkomsten tussen ons en onze afnemers voortvloeien.
Op deze bepaling kan echter geen beroep worden gedaan door een afnemer die door ons in rechte wordt betrokken
voor de normaal bevoegde rechter. Op de overeenkomsten tussen ons en onze afnemers is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
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