ALGEMENE VOORWAARDEN van NOHO AGENCY,
gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 11 te Zeist
artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden.
1a
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop door
NOHO AGENCY gevestigd te Zeist, hierna te noemen NOHO, aangegaan.
1b
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod NOHO heeft bereikt. Uit deze acceptatie
blijkt dat de koper zich verenigt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De koper doet daarbij afstand van een
toepasselijkheid van de eigen inkoopvoorwaarden.
1c
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht, komt in
afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien NOHO aan de koper heeft bericht met
deze afwijking in te stemmen.
1d
Wijzigingen in de koopovereenkomst in afwijking van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn,
indien zij schriftelijk tussen NOHO en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
artikel 2: definitie.
Onder koper wordt verstaan degene die de order heeft gegeven
en/of in wiens opdracht is gehandeld.
artikel 3: aanbiedingen en overeenkomsten.
3a
Alle aanbiedingen van NOHO zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
3b
Uitsluitend na schriftelijk bevestiging door of op bevoegde wijze namens NOHO van de door koper geplaatste
order, dan wel nadat NOHO tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van koop en
verkoop tot stand gekomen.
artikel 4: prijzen.
4a
De koopprijs omvat behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de
afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal
€ 1.000,00 is.
4b
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering
de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijzigingen
hebben ondergaan, is NOHO gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4c
Terzake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door NOHO op verzoek van de koper een gespecificeerde nota
verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der
specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.
4d
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
artikel 5: annuleringen.
Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan NOHO alle met het oog op de
uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van de voorbereiding, opslag, provisie e.d. ) te
vergoeden met een minimum van 25,00 Euro, alles onverminderd het recht van NOHO op vergoeding wegens
winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
artikel 6: leveringstermijnen.
6a
NOHO zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat
respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum
waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
6b
De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke NOHO door overmacht is verhinderd aan
haar verplichtingen te voldoen.
artikel 7: overmacht.
7a
Van overmacht aan de zijde van NOHO is sprake indien NOHO na het sluiten van de koopovereenkomst
verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van omstandigheden, welke zij in redelijkheid niet heeft kunnen voorkomen of beperken, zoals, maar niet beperkt tot:
problemen in/bij transport, in het verkeer in het algemeen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van
NOHO als bij derden van wie NOHO de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken
evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de
schuld of de risicosfeer van NOHO ontstaan.
7b
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel NOHO als de koper
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft NOHO recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
7c
Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever indien
door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds
afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen hem reeds was
geleverd naar NOHO terug te zenden voor rekening en risico van de koper indien de opdrachtgever kan aantonen dat het
reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het
niet-af-leveren van de resterende goederen.

artikel 8: opslag.
8a
Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te
nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal NOHO als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de
koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen
totdat zij bij de koper zijn bezorgd.
8b
De koper is verplicht aan NOHO de opslagkosten volgens het bij NOHO gebruikelijke tarief en bij gebreke
daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending
gereed zijn, danwel indien dat een later tijdstip is vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
8c
Indien de koper, na daartoe bij aangetekende brief te zijn aangemaand, de goederen nog steeds niet fysiek in
ontvangst neemt, is NOHO gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk te (doen) verkopen voor rekening en risico van de
koper en is de koper aansprakelijk voor de verdere rente, kosten en schade aan de kant van NOHO.
artikel 9: eigendomsovergang en risico.
9a
Behoudens het gestelde in sub b en d van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de
koper overgaan bij aflevering.
9b
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten c.q. enig ander aan
NOHO verschuldigd bedrag nog niet heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt NOHO zich de eigendom
van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens
NOHO heeft voldaan.
9c
Indien er gerede twijfel bij NOHO bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is NOHO bevoegd de
bezorging van goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk
voor de door NOHO door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
9d
Als NOHO op verzoek van de koper overeenkomstig het voren vermelde artikel de verzending uitstelt, zullen de
goederen eigendom blijven van NOHO en voor diens risico blijven totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en
afgeleverd.
artikel 10: betaling.
10a
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen
zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van NOHO, of op een door NOHO aan te wijzen bank- of girorekening.
10b
NOHO is gerechtigd om voor aflevering voldoende zekerheid inzake de verschuldigde betaling te vragen.
10c
Indien de koper de vordering van NOHO niet contant betaalt c.q. niet binnen de overeengekomen termijn(en)
betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft NOHO zonder enige ingebrekestelling het recht de
koper de wettelijke handels rente in rekening te brengen zulks ingaande op de dag dat de koper in verzuim is.
10d
NOHO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
10e
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten
met een minimum van € 50,00. Uit het enkele feit dat NOHO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
10f
De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering
te brengen.
artikel 11: overdracht.
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOHO is het koper verboden rechten of verplichtingen uit
hoofde van met NOHO gesloten overeenkomsten aan derden - waaronder begrepen met koper gelieerde vennootschappen
- over te dragen.
artikel 12: retentierecht
NOHO is gerechtigd enig goed van de koper, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden
zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen NOHO uit welk hoofde dan ook van koper heeft te vorderen, tenzij de
koper terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van opschorting heeft NOHO ook in geval
de koper in staat van faillissement komt te verkeren.
artikel 13: gebreken.
NOHO zal, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, goederen, welke gebreken vertonen, binnen 2 maanden na
levering vervangen, mits: deze niet zijn bewerkt, verwerkt, onoordeelkundig zijn gebruikt, behandeld vervoerd of
opgeslagen en betreffende gebreken binnen 14 dagen ter kennis van NOHO zijn gebracht en de goederen niet zonder
voorafgaande toestemming van NOHO aan NOHO zijn geretourneerd.
artikel 14: aansprakelijkheid.
14a
NOHO is niet aanspakelijk voor schade aan personen en/of goederen, kosten en interesten als gevolg van het
gebruik van of anderszins samenhangende met de goederen.
14b
NOHO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
14c
NOHO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelen/nalaten door, vanwege of in opdracht van de koper,
waaronder, maar niet beperkt to: onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, opslag, etc. van de goederen.
artikel 15: ontbinding.
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige
ander met NOHO gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling,
stil legging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft NOHO
het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten
zonder de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat NOHO tot enige schadevergoeding of

garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. Door de ontbinding worden over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door NOHO geleden schade onder meer
bestaande uit winstderving en transportkosten.
artikel 16: geschillen.
16a
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze "Algemene Voorwaarden" en de
aanbiedingen van NOHO en koopovereenkomsten zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te
Utrecht.
16b
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen zulks verklaart.
artikel 17: afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van NOHO binden de laatste niet, voorzover
ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
artikel 18: uitbesteding werk aan derden.
Koper machtigt NOHO om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten
uitvoeren. De koper gaat akkoord met overdracht door NOHO aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen,
voortvloeiende uit de door NOHO met koper gesloten overeenkomst(en).
artikel 19: toepasselijk recht.
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
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