ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STREETLIFE BV VOOR HET LEVEREN VAN PRODUCTEN EN GEREEDSCHAPPEN

Artikel 1
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop
en verkoop, door medewerker(s) van Streetlife
bv gedaan of aangegaan, tenzij daarvan
uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is
afgeweken.
1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/
verkoper aangeduid als Streetlife, terwijl de
andere partij wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door
Streetlife zijn aanvaard.
Artikel 2
Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn
vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende
opdracht op de wijze als omschreven in artikel
3 bindend is geworden.
2.2 Streetlife is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onjuistheden in verstrekte
adviezen en gegevens met betrekking tot te
leveren producten, behalve in geval van grove
schuld en opzet.
2.3 Alle tekeningen, schetsen, schema’s,
monsters, modellen enz. door Streetlife
vervaardigd in het kader van een aanbieding
of opdracht zijn eigendom van Streetlife en
blijven dat ook nadat de overeenkomst
geheel is uitgevoerd. De tekeningen etc.
mogen zonder schriftelijke toestemming van
Streetlife noch geheel, noch gedeeltelijk
vermenigvuldigd worden of aan derden
getoond of ter hand gesteld, voor welk
doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover
Streetlife aansprakelijk voor schade ontstaan
doordat derden tekeningen etc. te zien of in
handen krijgen. De tekeningen etc. dienen
Streetlife op eerste verzoek onmiddellijk te
worden teruggegeven.
2.4 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door
opdrachtgever bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de
juistheid waarvan Streetlife mag uitgaan.
2.5 Streetlife heeft het recht indien de
opdracht niet aan Streetlife wordt gegeven,
alle kosten welke Streetlife heeft moeten
maken om haar aanbieding te kunnen
verstrekken in rekening te brengen aan
opdrachtgever.
2.6 Alle prijzen gelden voor levering af
magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking
en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten
van het magazijn dan wel fabriek, voor
rekening en risico opdrachtgever, die zich voor
dat risico voldoende dient te verzekeren.
2.7 Indien met betrekking tot de overeenkomst
verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten,
in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-,
bewakings-, in- en uitklaringskosten,
belasting of andere heffingen, na het sluiten
van de overeenkomst worden ingevoerd of
verhoogd, komen deze ten laste van opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde
wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 3
Opdracht en andere afspraken
3.1 Een opdracht is voor Streetlife slechts
bindend voor zover deze door Streetlife
schriftelijk, zonder voorbehoud, is aanvaard.
Het vorenstaande geldt voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande
overeenkomsten.
3.2 Indien na het aanvaarden van een
opdracht omstandigheden optreden, die
invloed hebben op de kostprijs, zoals
veranderingen in prijzen van grondstoffen,
lonen, koersen, invoerrechten enz., dan
behoudt Streetlife zich het recht voor die
prijswijzigingen aan opdrachtgever door te
berekenen. Opdrachtgever wordt hierover
geïnformeerd.
3.3 Indien na het aanvaarden van de opdracht
wijzigingen door opdrachtgever worden

opgegeven, met welke wijziging Streetlife
niet kan instemmen, of de opdracht geheel
of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle
reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag
van winstderving en leegloopverliezen voor
Streetlife, voor rekening van opdrachtgever.
3.4 Bij annulering door opdrachtgever is deze
gehouden alle door Streetlife reeds gemaakte
kosten, alsmede winstderving en leegloopverliezen te vergoeden. Annulering is alleen
mogelijk na schriftelijke toestemming van
Streetlife.
3.5 Streetlife is altijd gerechtigd, alvorens te
leveren of met de levering of de nakoming van
de opdracht voort te gaan, een naar haar
oordeel voldoende zekerheid voor de
nakoming van de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling
geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
Streetlife is gerechtigd de uitvoering van
werkzaamheden op te schorten totdat aan de
gestelde zekerheid is voldaan. Weigering van
opdrachtgever om de verlangde zekerheid
te stellen geeft Streetlife het recht schriftelijk
te verklaren de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen, onverminderd het recht van
Streetlife tot vergoeding van onkosten en
winstderving.
3.6 Het staat Streetlife vrij, voor de uitvoering
van een opdracht, derden in te schakelen.
Artikel 4
Bepalingen omtrent klant-specifieke
producten
4.1 Streetlife is niet aansprakelijk voor
onjuistheden in gegevens, tekeningen etc.
of adviezen, door of namens opdrachtgever
verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de
uitvoering van de overeenkomst. Streetlife is
niet verplicht de van opdrachtgever of via hem
van derden ontvangen gegevens of stukken te
toetsen en gaat af op de juistheid ervan.
Opdrachtgever vrijwaart Streetlife, met
betrekking tot het bovenstaande, voor de
uit bedoelde onjuistheden voortkomende
aanspraken van derden.
4.2 Door opdrachtgever of namens hem, aan
Streetlife ter beschikking te stellen materialen
en/of onderdelen die op, in of aan het door
Streetlife te vervaardigen product moeten
worden aangebracht of verwerkt, moeten
tijdig, gratis en franco aan Streetlife worden
geleverd met naast de benodigde hoeveelheid
een toeslag van 10%.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de ter
beschikking gestelde goederen en voor de
goede toepasbaarheid daarvan. Streetlife gaat
er zonder enig onderzoek van uit, dat deze
materialen en/of onderdelen zonder meer in,
op of aan het te vervaardigen opgedragen
product toepasbaar, te monteren of te
verwerken zijn, behoudens anders luidende,
schriftelijk overeengekomen bepalingen.
Indien bedoelde goederen te laat worden
geleverd, dan wel door Streetlife niet te
verwerken zijn en dit productiestilstand tot
gevolg heeft, is opdrachtgever aansprakelijk
voor alle door Streetlife als gevolg van deze
stilstand geleden schade.
4.3 Met betrekking tot serieproductie vangt
Streetlife aan met de productie nadat een door
Streetlife verstrekt prototype door
opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd dan
wel dat Streetlife de goedkeuring door
opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
Met betrekking tot de vervaardiging van
producten door middel van een matrijs,
gereedschap ed. door Streetlife vervaardigd,
vangt Streetlife aan met de productie nadat
een verstrekte proefserie cq. uitvalmonster
door opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd
dan wel dat Streetlife de goedkeuring door
opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 5
Matrijzen, gereedschappen e.d.
5.1 Indien Streetlife voor de vervaardiging
van een matrijs, (hulp)gereedschap ed. moet
zorgdragen, begint Streetlife eerst met de
vervaardiging nadat opdrachtgever Streetlife
daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in vervaardigingskosten heeft betaald.
Evenzo vangt Streetlife eerst met wijzigingen,
verbeteringen of reparaties aan matrijzen etc.
aan, nadat de hiervoor verschuldigde (zonodig
geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de

werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk
overeengekomen, dan betaalt opdrachtgever
Streetlife op eerste verzoek een door Streetlife
vast te stellen voorschot op de kosten.
5.2 Matrijzen etc. geheel of gedeeltelijk door
Streetlife vervaardigd, waarvoor opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald
heeft, gaan op het ogenblik dat deze door
Streetlife voor de vervaardiging van het
product in gebruik worden genomen, over in
eigendom van opdrachtgever.
5.3 Deze matrijzen etc. worden evenwel door
Streetlife bewaard indien zij niet voor de
productie worden gebruikt en behoeven niet
eerder aan de opdrachtgever, op zijn
schriftelijk verzoek, te worden teruggegeven
dan na verloop van twee jaren na aflevering
en/of betaling van de laatste door hem bij
Streetlife gedane bestelling van producten,
met deze matrijzen etc. vervaardigd.
5.4 Opdrachtgever is gehouden om binnen
drie jaar na aflevering van de laatste
bestelling, de matrijzen etc. bij Streetlife op te
halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt
door Streetlife schriftelijk een termijn gesteld,
waarbinnen de matrijzen etc. alsnog kunnen
worden opgehaald. Indien opdrachtgever
niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc.
door Streetlife vernietigd worden, zonder dat
Streetlife dientengevolge gehouden is enige
vergoeding aan opdrachtgever te betalen.
De opdrachtgever is gehouden de kosten die
Streetlife vanwege de vernietiging moeten
maken, te betalen.
5.5 In gevallen waarin opdrachtgever de
matrijs etc. levert, wordt deze op zijn
verzoek geretourneerd, echter eerst nadat alle
vorderingen van Streetlife, uit welke hoofde
dan ook, zijn betaald.
5.6 Streetlife is niet aansprakelijk voor verlies
of beschadiging van matrijzen etc., behalve in
geval van opzet of grove schuld van Streetlife.
Voor opzet of grove schuld van onderaannemers is Streetlife niet aansprakelijk.
Streetlife is niet verplicht de in haar bezit
zijnde matrijzen etc. te verzekeren tegen
schade door welke oorzaak dan ook.
5.7 Indien Streetlife aansprakelijk is, worden
de matrijzen etc. naar keuze Streetlife ofwel
hersteld ofwel vervangen. Tot enige
verdergaande verplichting of betaling van
schadevergoeding is Streetlife niet gehouden.
5.8 Ten aanzien van het gebruik van de door
Streetlife gemaakte matrijzen etc. geldt een
garantieperiode van twee jaren, dan wel is
geldend het uitdrukkelijk overeengekomen
aantal te produceren producten.
De voormelde garantie komt te vervallen bij
verandering van de matrijzen etc., buiten onze
opdracht door derden uitgevoerd.
5.9 Voor zover Streetlife op de aanbieding of
orderbevestiging heeft aangegeven voor welk
aantal slagen of producten een matrijs etc.
normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs
etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na
de productie van dat aantal stuks geacht niet
meer voor verdere productie geschikt te zijn.
Heeft zulk een opgave bij de offerte of
orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zal
Streetlife, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet
meer voor economisch verantwoorde
productie geschikt is, daarvan kennis geven
aan opdrachtgever. In dat geval worden
opdrachtgever tevens de kosten, verbonden
aan de reparatie of vervanging, opgegeven.
Bij de beoordeling van een economisch
verantwoorde productie dient mede in
overweging te worden genomen de
voortschrijding van de technologie en de
aanpassing van het productiebedrijf daaraan,
zowel met betrekking tot het volume als de
arbeidsintensiteit.
5.10 Zolang een matrijs etc. naar de hierboven
vermelde maatstaven nog voor productie
geschikt is en zich bij Streetlife in bewaring
bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen
van de ermee te vervaardigen producten, de
onderhoudskosten
voor
rekening
van
Streetlife gedurende een periode van twee
jaar na het eerste gebruik. Matrijzen etc. die
naar voormelde maatstaven niet meer voor
productie geschikt zijn, behoeven door
Streetlife niet meer te worden teruggegeven
en mogen door Streetlife vernietigd

worden zonder dat Streetlife daardoor tot
enige schadevergoeding jegens de
opdrachtgever gehouden is.
Artikel 6
Levering
6.1 Levertijden gelden slechts bij benadering.
Indien Streetlife in gebreke blijft de
producten te leveren, dient opdrachtgever
Streetlife schriftelijk, deugdelijk in gebreke te
stellen en Streetlife een termijn van ten minste
drie maanden te gunnen om de zaken alsnog
te leveren. Eerst indien Streetlife in gebreke
blijft, raakt Streetlife in verzuim.
6.2 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek,
werf of magazijn ter keuze van Streetlife.
De levertijd gaat in, wanneer over alle
technische details overeenstemming is
verkregen en nadat alle voor de uitvoering
van het werk noodzakelijke gegevens,
tekeningen enz. in het bezit zijn van Streetlife
en deze de overeengekomen (deel)betaling
heeft ontvangen.
6.3 Streetlife wordt geacht aan haar
verplichtingen ten aanzien van de te leveren
hoeveelheid product te hebben voldaan,
wanneer hij 3% meer of minder dan de
bestelde hoeveelheid aflevert.
6.4 Streetlife is gerechtigd een bestelling
in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in
gedeelten af te leveren. In het laatste geval
is Streetlife gerechtigd om elke deellevering
afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren
en daarvoor betaling te verlangen. Indien
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is Streetlife gerechtigd
de resterende deellevering(en) op te schorten
of te annuleren.
6.5 Wanneer de zaken na het verstrijken van
de leveringstermijn door opdrachtgever niet
zijn afgenomen of niet kunnen worden
aangebracht in het werk, staan de zaken ter
beschikking van opdrachtgever en worden
deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
6.6 Streetlife is vrij in de keuze van een
doelmatige verpakking en verzending. De
voor herhaald gebruik bestemde emballage
van haar producten blijft eigendom Streetlife.
Opdrachtgever zal deze emballage te onzer
beschikking houden. Voor schade of verlies is
opdrachtgever aansprakelijk.
6.7 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik
van verzending voor rekening en risico van
opdrachtgever. Ook indien Streetlife voor
het transport zorg draagt, is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade die verband
houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient
zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
7.1 Streetlife blijft eigenaar van de door haar
aan opdrachtgever geleverde zaken, ook na
aflevering, waar deze zaken zich ook mochten
bevinden. Opdrachtgever wordt geacht de
goederen voor Streetlife te houden, zolang
opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan
zijn betalingsverplichtingen, uit hoofde van
welke overeenkomst dan ook, aan Streetlife.
7.2 Opdrachtgever is verplicht de aan hem
geleverde goederen, voor zolang als het
eigendomsvoorbehoud daarop rust,
deugdelijk te verzekeren.
7.3 Indien opdrachtgever niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, dan wel
enig verplichting uit een overeenkomst met
Streetlife niet nakomt, alsook in geval van
(aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, beslaglegging, onder curatele of
bewindstelling, of liquidatie van
opdrachtgever, heeft Streetlife het recht elke
overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is,
te annuleren.
7.4 Met voorgenoemde annulering verklaart
de opdrachtgever bij voorbaat alsdan in te
stemmen, in welk geval de opdrachtgever
Streetlife nu reeds de toegang tot zijn
terreinen en opstallen verleent en Streetlife
gerechtigd is de nog niet betaalde geleverde
goederen terug te nemen, onverminderd
het recht van Streetlife op vergoeding van
z.o.z

schade, kosten, rente en gederfde winst,
welke door een en ander mochten ontstaan.
In vorenstaande gevallen is elke vordering,
welke Streetlife ten laste van de
opdrachtgever heeft, in haar geheel en
dadelijk opeisbaar.
7.5 In geval van (aanvrage van) surséance
van betaling of faillissement, beslaglegging,
onder curatele of bewindstelling of liquidatie,
is opdrachtgever verplicht Streetlife hiervan
onverwijld schriftelijk mededeling te doen en
tevens om curator, beslagleggende
deurwaarder en/of bewindvoerder, onverwijld
in kennis te stellen van het door Streetlife
gemaakte eigendomsvoorbehoud.
7.6 Indien opdrachtgever zaken die Streetlife
van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks
het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld,
niet afhaalt tegen betaling van het
verschuldigde, heeft Streetlife het recht om
één maand na de ter beschikkingsstelling van
de zaken deze na ingebrekestelling voor en
namens opdrachtgever te (doen) verkopen
onder de verplichting de opbrengst aan
opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van
de aan Streetlife toekomende vorderingen,
opslagkosten daaronder begrepen.
Artikel 8
Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van
deze termijn is opdrachtgever van rechtswege
in gebreke, door het enkel verstrijken van deze
betalingstermijn, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling behoeft plaats te vinden.
8.2 Indien opdrachtgever in gebreke is met
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
wordt de uitvoering van alle voor
opdrachtgever aanvaarde opdrachten
opgeschort, totdat algehele betaling heeft
plaatsgevonden, dan wel tot een door
Streetlife te stellen termijn. Wordt deze termijn
overschreden, dan is Streetlife gerechtigd de
bedoelde opdrachten niet uit te voeren en
schadevergoeding te vorderen.
8.3 Van het ogenblik af, dat de betaling moet
zijn geschied, is opdrachtgever een rente
verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag
voor iedere maand of gedeelte van een maand
waarmede de vervaldatum wordt o
verschreden.
8.4 Betalingen dienen te geschieden, hetzij à
contant ten onzen kantore, hetzij door middel
van bank- of giro-overschrijving.
8.5 Opdrachtgever is zonder enige
ingebrekestelling in verzuim door het enkel
verstrijken van de betalingstermijn, alsmede
in geval van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, beslaglegging, onder
curatele of bewindstelling, of liquidatie. In dat
geval zal ook elke aanspraak op de in het
kader van de overeenkomst bedongen korting
vervallen.
8.6 Streetlife is voorts gerechtigd naast de
hoofdvordering en de rente van opdrachtgever
te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die
door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer
Streetlife zich voor de invordering van de hulp
van een derde heeft verzekerd. Zij zullen
worden berekend overeenkomstig het
incassotarief dat door de Nederlandse Orde
van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Streetlife zich
verzekerd heeft van de hulp van een derde
blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot
betaling van de buitengerechtelijke kosten.
8.7 Streetlife is gerechtigd om van de
opdrachtgever te vorderen dat deze
een cessie-akte tot overdracht van zijn
vordering(en) op Streetlife ondertekent,
waartoe de opdrachtgever zich jegens
Streetlife, indien deze dit vordert, verplicht,
zulks tot zekerheid van de betaling van de
schuld(en) van opdrachtgever aan Streetlife.
8.8 Het recht van opdrachtgever om zijn
eventuele vorderingen op Streetlife te
verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.9 Indien Streetlife het faillissement van
opdrachtgever aanvraagt is deze naast
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten
tevens de kosten van faillissementsaanvraag
verschuldigd.

Artikel 9
Garantie
9.1 Met inachtneming van hetgeen elders is in
deze voorwaarden is bepaald, staat Streetlife
in zowel voor de deugdelijkheid van de
geleverde producten als voor de kwaliteit van
het daarvoor gebruikte materiaal.
Voor geleverde materialen, onderdelen en/of
producten met fabrieksgarantie van
toeleveranciers gelden, in afwijking van het
bovenstaande, de door de fabriek gestelde
garantiebepalingen.
9.2 Indien schriftelijk is gereclameerd, en
nadat opdrachtgever bewijst dat geleverde
zaken materiaal- of fabricagefouten
vertonen binnen vier maanden na levering,
heeft Streetlife het recht om, tegen teruggave
van de ondeugdelijke zaken, opdrachtgever
volledig te crediteren of de ondeugdelijke
zaken te repareren, dan wel tot herlevering
over te gaan.
Streetlife wordt in dat geval eigenaar van de te
vervangen onderdelen en/of producten.
Demontage of montage van onderdelen en/of
producten komt voor rekening van opdrachtgever, alsmede transportkosten en eventuele
reis- en verblijfskosten.
Tot enigerlei verdere verplichtingen is
Streetlife niet gehouden, met name niet tot het
vergoeden van schade.
Opdrachtgever dient te allen tijde Streetlife de
gelegenheid te bieden een eventueel gebrek
te herstellen.
9.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage,
onoordeelkundige behandeling of
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die
welke zich voordoen na wijziging of reparatie
door of namens opdrachtgever zelf of door
derden aangebracht, blijven buiten de
garantie.
9.4 De garantie geldt slechts indien
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens Streetlife (zowel financieel als
anderszins) heeft voldaan, dan wel daar voor
genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1 Streetlife is slechts aansprakelijk voor
schade geleden door opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een
aan Streetlife toe te rekenen tekortkoming,
met dien verstande dat voor vergoeding alleen
in aanmerking komt die schade waartegen
Streetlife verzekerd is, dan wel redelijkerwijs,
gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in
acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking
komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring,
liggelden en andere onkosten, derving
van inkomsten en dergelijke), door welke
oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade
te verzekeren.
b. Streetlife is niet aansprakelijk voor
schade (welke ook) die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan of waarmee wordt
gewerkt of aan zaken welke zich
bevinden in de nabijheid van de plaats
waar gewerkt wordt, behoudens en voor
zover Streetlife daarvoor verzekerd is.
c. Voor schade veroorzaakt door opzet
of grove schuld van hulppersonen is
Streetlife niet aansprakelijk.
d. De door Streetlife te vergoeden schade
zal gematigd worden indien de door
opdrachtgever te betalen prijs gering is
in verhouding tot de omvang van de door
opdrachtgever geleden schade.
10.2 Voor de toepasselijkheid van de
geleverde producten voor de door de
opdrachtgever bedoelde of welke andere van
de specificaties afwijkende doeleinden dan
ook, aanvaardt Streetlife geen
aansprakelijkheid.
10.3 Verwerking van geleverde producten
heeft tot gevolg dat alle aansprakelijkheid van
Streetlife ter zake van gebreken aan de
geleverde producten vervalt, tenzij
opdrachtgever aan Streetlife een redelijke
mogelijkheid heeft geboden de klachten te
onderzoeken.

Artikel 11
Reclamaties of klachten

Artikel 14
Toepasselijk recht

11.1 Opdrachtgever dient de afgeleverde
goederen en/of verleende diensten terstond
na aflevering te controleren op hoeveelheid, uitvoering van de opdracht en uiterlijk
waarneembare gebreken. Behoudens
tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief zonder aantekening van
protest als bewijs dat de producten in de juiste
hoeveelheden, uitvoering en zonder gebreken
zijn geleverd.
Onverminderd het hierboven bepaalde dienen
klachten over uiterlijk waarneembare
gebreken aan de geleverde producten uiterlijk
binnen acht werkdagen na ontvangst bij
aangetekend schrijven ter kennis van Streetlife
te worden gebracht, bij gebreke waarvan
opdrachtgever het recht, deugdelijke
nakoming van de overeenkomst of
vervangende schadevergoeding te vorderen,
verliest.

14.1 Op alle overeenkomsten van Streetlife,
waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is
het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12
Overmacht
12.1 Streetlife behoudt zich het recht voor een
gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk,
definitief of tijdelijk te annuleren, of later uit te
voeren en te verlengen, indien Streetlife als
gevolg van overmacht, tot nakoming
daarvan niet in staat is, zonder daarbij tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht aan de zijde van Streetlife
wordt in elk geval verstaan alle van buiten
komende omstandigheden, die de uitvoering
van de overeenkomst verhinderen, dan wel
onredelijk bemoeilijken, ook al waren de
omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst.
12.2 Mocht als gevolg van overmacht de
verlenging van de levertijd meer gaan
belopen dan drie maanden, is Streetlife
bevoegd de overeenkomst voor het nog niet
uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te
annuleren, zonder tot enige vergoeding
gehouden te zijn. Indien daarbij sprake is van
gedeeltelijke uitvoering, zal opdrachtgever de
aan Streetlife toe te komen kosten en/of een
evenredig deel van de totale prijs
verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering
van de door Streetlife vervaardigde zaken.
Streetlife is niet aansprakelijk voor directe of
indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de
opdrachtgever of voor derden door
opschorting of annulering als gevolg van
voormelde overmacht.
Artikel 13
Rechten van industrieel eigendom
13.1 Het intellectuele eigendom van de door
Streetlife vervaardigde geschriften,
tekeningen, monsters, modellen, producten of
andere zaken, blijft aan Streetlife
voorbehouden, ook na levering aan
opdrachtgever.
13.2 Opdrachtgever is verplicht Streetlife
direct op de hoogte te stellen, zodra hem
enige inbreuk op rechten Streetlife bekend is.
13.3 Ingeval van fabricage door Streetlife van
artikelen naar tekeningen, monsters, modellen
of andere aanwijzingen in de ruimste zin van
het woord, van opdrachtgever ontvangen of
via hem van derden, staat opdrachtgever er
voor in dat door de vervaardiging en/of
levering van die artikelen geen octrooimerken
of gebruiksrechten, handelsmodellen of enige
ander recht van derden wordt aangetast en
vrijwaart opdrachtgever Streetlife tegen alle
aanspraken daaruit voortvloeiend. Indien een
derde op grond van enige beweerd recht als
bedoeld tegen de vervaardiging en/of
levering bezwaar maakt, is Streetlife zonder
meer en uitsluitend op grond daarvan
gerechtigd, terstond de vervaardiging
en/of levering te staken en van opdrachtgever
vergoeding van gemaakte kosten te
verlangen, onverminderd aanspraken van
Streetlife op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat Streetlife tot enige
schadevergoeding aan opdrachtgever
gehouden is. Streetlife is verplicht
opdrachtgever terstond in kennis te stellen
indien derden bezwaren maken tegen de
vervaardiging en/of levering van voor
opdrachtgever bestemde goederen.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit
aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan
ook genaamd, zullen worden onderworpen
aan het oordeel van de burgerlijke rechter
die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Streetlife tenzij wettelijke bepalingen zich
daartegen verzetten.

