
 
Van Loon Kleuradvies  
Algemene leveringsvoorwaarden van Van Loon Kleuradvies.  
Vastgesteld d.d. 19-9-1996.  
Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Arnhem, 28-1-1997.  
Artikel 1-Algemeen.  
1.1 De geleverde diensten en presentatiematerialen zijn uitsluitend voor het in de offerte genoemde complex.  
1.2 Het presenteren van de plannen wordt uitsluitend gedaan door de verkoper.  
1.3 Proefvakken worden ten zeerste aanbevolen. Indien koper besluit geen Proefvlakken aan te brengen is de verkoper  
niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. De proefvlakken worden mede beoordeeld door verkoper.  
1.4 De verkoper behoudt het recht naar aanleiding van een proefschildering het gemaakte advies bij te stellen.  
1.5 Onder "goederen en diensten" wordt in deze voorwaarden verstaan: het geven van een mondeling en/of schriftelijk  
advies met het daarbij behorende presentatiemateriaal.  
Artikel 2-Aanbieding.  
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.  
2.2 De door verkoper uitgebrachte aanbiedingen alsmede het door haar/hem gemaakte of geleverde presentatiemateriaal  
e.d. zijn onderworpen aan het auteursrecht van verkoper en blijven haar/zijn intellectuele eigendom, ook al zijn  
daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de verkoper geleverd 
advies  
En presentatiemateriaal. dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, aan derden  
getoond of bekend gemaakt.  
2.3 indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als gevolg van door koper kenbaar gemaakte wens tot  
wijzigingen in het advies of presentatiemateriaal door verkoper opnieuw advies of presentatiemateriaal e.d. dienen te worden 
vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan de koper doorberekend.  
2.4 Indien het geleverde werk niet leidt tot het tot uitvoeren van het advies is verkoper niettemin gerechtigd alle kosten  
welke zij/hij heeft moeten maken om haar/zijn advies te kunnen presenteren in rekening te brengen aan de koper.  
Artikel 3-Overeenkomst.  
3.1 Alle opdrachten binden de verkoper en koper eerst nadat dit schriftelijk door hen zijn bevestigd.  
Artikel 4-Prijs.  
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto contant en zijn exclusief omzetbelasting.  
4.2 De aangeboden prijzen op de offerte gelden voor het jaar dat op de offerte is vermeld.  
Artikel 5-Levertijd en overmacht.  
5.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op  
tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen en diensten. Indien vertraging 
ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van  
het werk tijdig bestelde presentatiematerialen en diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, 
alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.  
.Artikel 6-Aansprakelijkheid.  
6.1 De verkoper aanvaardt geen financiële, of enige andere aansprakelijkheid indien het uitgebrachte advies, na goedkeuring 
van het plan en eventuele proefvlakken, niet aan de verwachting voldoet.  
6.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht,  
foto's of bouwtekeningen, die door de opdrachtgever direct of indirect zijn verstrekt. Evenmin voor gevolgen van fouten die in 
één van zijn uitwerkingen gemaakt zijn, indien er genoeg duidelijkheid wordt verschaft via overig beeldmateriaal waaruit de 
intentie van diensten/ontwerpen blijkt.  
6.3 Overige eventuele aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot maximaal 
het met de opdracht gemoeide bedrag.  
Artikel 7-Naamsvermelding.  
7.1 Indien er een verzamelbord geplaatst wordt is de koper verplicht de naam Van Loon Kleuradvies 030-6875200 IJsselstein te 
vermelden.  
Artikel 8-Facturering en betaling.  
8.1 Alle prijzen gelden netto contant.  
8.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder opschorting of compensatie.  
8.3 Tenzij anders is overeengekomen heeft de verkoper het recht na advies en presentatie het in de offerte genoemde bedrag 
in rekening te brengen.  
8.4 Eventuele nakomende werkzaamheden of presentaties worden in rekening gebracht na afronding van de advisering.  

8.5 Indien aan twee of meerdere kopers wordt verkocht, is ieder der kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van diensten en 
presentatiematerialen. 


