ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Melano: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technische Lederwarenindustrie Rijen B.V., handelend onder de naam Melano, gevestigd te (5121 LJ) Rijen, aan de Haansbergseweg 22, met KvK-nummer 18034721;
b. Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die met Melano een overeenkomst heeft gesloten en/of aan Melano een opdracht heeft
gegeven en/of van Melano een offerte heeft ontvangen;
c. Standaardproducten: de producten zoals die in de catalogus van Melano te vinden zijn;
d. Maatwerkproducten: op maat gemaakte producten ingevolge de specifieke wensen van de Wederpartij;
e. Producten: zowel Maatwerk- als Standaardproducten;
f. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing en gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Melano. De toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Overeenkomst en prijzen
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Melano een opdrachtbevestiging heeft verstuurd aan de Wederpartij. Voor Maatwerkproducten geldt dat Melano eerst een offerte uitbrengt. Na
goedkeuring van deze offerte door de Wederpartij wordt er door Melano een opdrachtbevestiging verstuurd.
3.2 Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. 3.3 Alle prijzen genoemd in
de offertes en de prijslijsten zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen. Enkel de prijzen in de meest recente prijslijst zijn van toepassing.
3.3 Melano is gerechtigd om voor een juiste uitvoering van enige overeenkomst derden in te schakelen, waaronder begrepen hulppersonen en toeleveranciers, waarvan de kosten aan de Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Artikel 4 Maatwerkproducten
4.1 Voor Maatwerkproducten geldt dat er eerst een overeenkomst van opdracht tot stand komt tussen Melano en de Wederpartij waarin specifieke afspraken vastgelegd worden die betrekking
hebben op die opdracht.
4.2 De ontwerpen/monsters/modellen voor de Maatwerkproducten worden bij wijze van aanduiding verstrekt en gelden als indicatie voor het uiterlijk van de uiteindelijke Maatwerkproducten.
Geringe afwijkingen van kleur, model, materiaal e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn daarbij toelaatbaar terwijl afwijkingen van de bestelde kwantiteit toelaatbaar zijn tot 5%
meer of minder.
4.3 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests en het beoordelen of de te produceren Maatwerkproducten zullen voldoen aan wettelijke-, veiligheids- of kwaliteitsnormen.
Artikel 5 Levering en transport
5.1 Melano spant zich volledig in om de door haar genoemde levertijden te realiseren. De door Melano genoemde levertijden hebben echter een indicatieve strekking en gelden nimmer als fatale
termijn.
5.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco huis. Als tijdstip van levering geldt het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Melano is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
5.4 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door Wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
5.5 Voorzover Melano voor transport zorgdraagt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d., indien geen nadere aanwijzing door de Wederpartij aan Melano is verstrekt, door
Melano als goed koopman bepaald, zonder dat Melano hiervoor enige aansprakelijkheid of risico draagt. Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake het transport/de verzending
worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.6 Franco levering geschiedt bij een overeenkomst met een betalingsverplichting aan de zijde van de Wederpartij van meer dan € 500,- (netto).
Artikel 6 Betalingen
6.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Melano nog geen (volledige) betaling
is ontvangen, is de Wederpartij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Alle door Melano gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarders en/of incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betalingen, komen geheel ten laste van de Wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
6.2 De Wederpartij verricht de aan Melano verschuldigde betalingen zonder enig recht op korting, opschorting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking
hebbende en als verrekenbaar aangeduide voorschotten, die hij aan Melano heeft verstrekt.
6.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Melano, onder specificatie van de reden voor de klacht, worden ingediend.
6.4 Indien op enig moment blijkt dat de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, dan is Melano gerechtigd
tot het opschorten van een nog te verrichten levering of dienst, voortvloeiende uit dezelfde of een andere overeenkomst tussen de Wederpartij en Melano. Melano hervat in dat geval de
betreffende levering of dienst zodra de Wederpartij zijn tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst volledig heeft hersteld.
Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendom en gebruiksrecht
7.1 Melano garandeert niet dat de Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.
7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op de Maatwerkproducten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en knowhow,
komen geheel en exclusief toe aan Melano. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Melano daartoe bevoegd.
7.3 Nadat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Melano, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het definitieve
ontwerp voor de Maatwerkproducten zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging.
7.4 Voor de ontwerpschetsen, werktekeningen, illustraties of prototypes voor Maatwerkwerkproducten die aan de Wederpartij zijn getoond of verstrekt, verkrijgt de Wederpartij geen gebruiksrecht.
7.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Melano is de Wederpartij nimmer gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Maatwerkproducten. Aan het geven van toestemming
hiervoor kan Melano nadere voorwaarden verbinden.
7.6 Melano heeft met inachtneming van de belangen van de Wederpartij de vrijheid om het ontwerp en de identiteit van de Wederpartij te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, waaronder
maar niet beperkt tot het gebruik van afbeeldingen van het definitieve ontwerp op haar website.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de Producten blijft te allen tijde bij Melano berusten totdat de Wederpartij volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Melano heeft voldaan, inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten.
Artikel 9 Beëindiging overeenkomst
9.1 Indien de behoorlijke nakoming door Melano, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor haar rekening komen, waaronder overmacht zoals gedefinieerd in de wet en in
artikel 12 van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Melano het recht de overeenkomst met de Wederpartij te ontbinden, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9.2 Melano heeft het recht enige overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de Wederpartij waarbij de conform artikel 7.3 van deze
Voorwaarden verstrekte licentie geheel komt te vervallen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
9.3 Het recht op ontbinding van een overeenkomst die ziet op Maatwerkproducten is voor de Wederpartij uitgesloten.
9.4 Indien een overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, dient de Wederpartij alle eventuele in het kader van Maatwerkproducten geleverde werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden per direct en op zijn kosten aan Melano te retourneren.
Artikel 10 Gebreken
10.1 Over zichtbare gebreken dient de Wederpartij uiterlijk binnen 8 dagen na levering te reclameren en over onzichtbare gebreken binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden
kunnen worden. Reclamaties dienen altijd schriftelijk en onder opgaaf van redenen te zijn.
10.2 Indien de reclame door Melano gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de Producten te vervangen zonder dat de Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Melano is niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Melano. Melano is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, door levering of het uitblijven van levering van de Producten of door de Producten zelf.
11.2 De aansprakelijkheid van Melano is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de Producten waardoor schade is veroorzaakt of zo dit lager is – voor het
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Melano in voorkomend geval uitkeert.
11.3 Melano is niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging van gegevens, die haar voor, door of namens de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld. m
11.4 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden die Melano aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als die derde Melano effectief vrijwaart.
Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht van Melano wordt verstaan iedere van Melano onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of onrendabel gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Melano kan worden verlangd. Melano zal de Wederpartij zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een overmachtstoestand.
Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, doet dit niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
13.2 Op elke offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Melano en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van
toepassing.
13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.
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