ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PMA SECURITY B.V.
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van
goederen en het verrichten van werkzaamheden. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende
afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door PMA Security B.V. (hierna ook aangeduid met ‘wij’,
‘ons’ of ‘onze’) afzonderlijk schriftelijk (waaronder per e-mail) worden bevestigd. Algemene
(inkoop)voorwaarden van een opdrachtgever/koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Aanbiedingen
2. Prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook,
zijn steeds vrijblijvend. De aanbieding is gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever/koper
verstrekte informatie, de opdrachtgever/koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte
informatie. Dit geldt eveneens voor door ons aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is
overeengekomen. Levering vindt overigens steeds plaats tegen de prijzen, geldend op de dag van levering.
3. Tenzij anders is aangegeven zijn alle prijzen exclusief B.T.W.
4. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of
akkoord verklaard.
5. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen enz. welke wij verstrekken, zijn voor ons niet bindend. Voornoemde
bescheiden blijven ons eigendom.
Levering
6. Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering
door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht zal worden de leveringstijden zoveel mogelijk na te
komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft
opdrachtgever /koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch enigerlei
vergoeding van ons te verlangen.
7. Het netto factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons echter steeds het recht voor te onzer beoordeling
onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht de hieruit
voortvloeiende kosten te vergoeden.
8. Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de
overeenkomst al dan niet voorzien waren, welke van dien aard zijn dat van ons redelijkerwijs geen naleving
van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
annuleren, zonder dat wij tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gehouden, behoudens
krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Onder omstandigheden als
hierboven bedoeld worden onder meer verstaan, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
in- en/of uitvoersverboden, maatregelen van overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor
ons bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan tijdens het sluiten van de overeenkomst te voorzien was,
werkstakingen, verkeersstoringen ed. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde
omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze leveranciers van wie wij zelf de goederen moeten of
plegen te betrekken.
9. Indien de koper na de koop, het door hem of haar aangekochte weigert te accepteren, dan is de
koper PMA Security B.V. een winstderving verschuldigd groot 25% van de totaalsom, onverminderd
het recht van PMA Security B.V. om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
Betalingscondities
10. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten
werkzaamheden.
11. Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting
of schuldvergelijking. Bij overschrijding van deze termijn hebben wij zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling recht op vergoeding van wettelijke (handels)rente, onverminderd andere toekomende
rechten, en van alle eventueel door ons te maken buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden
vastgesteld aan de hand van de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te raadplegen op
de website www.rechtspraak.nl. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de
betalingstermijn is overschreden.
Fabrieksgarantie
12. De door ons geleverde apparatuur ongeacht merk of fabricaat worden door PMA Security B.V.
gegarandeerd tegen materiaalgebreken en fabricagefouten gedurende een periode van 18 maanden,
ingaande op de afleveringsdatum.
De goederen dienen bij voorkeur in de originele verpakking franco te worden toegezonden aan: PMA
Security B.V. De reparatie wordt zonder berekening van arbeidsloon en/of onderdelen uitgevoerd, tenzij
door ingrijpen van de koper of derden wijziging in de bedrading of constructie zijn aangebracht.
Beschadigingen tijdens het transport vallen niet onder de garantie.

Indien van PMA Security B.V. verlangd wordt dat de reparatie bij de gebruiker van het toestel wordt
uitgevoerd, is de gebruiker verplicht de reiskosten en reistijd van de serviceverlener te vergoeden. Voor
reistijden buiten de normale werkuren gelden toeslagen overeenkomstig de normen voor betaald overwerk.
Gerepareerde apparatuur zal onder rembours aan de gebruiker worden toegezonden.
13. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval;
a. er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd
b. er andere, niet door ons geleverde onderdelen zijn gebruikt
c. het geleverde niet goed en niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden
d. het geleverde niet juist of niet conform de bestemming is gebruikt
Aansprakelijkheid
14. PMA Security B.V. is tegenover de opdrachtgever/koper, gebruiker of derden op generlei wijze aansprakelijk
voor schade, direct of indirect, bij of door of in verband met de levering of het gebruik of anderszins ontstaan,
behoudens ingeval van opzet of grove schuld van PMA Security B.V. Indien PMA Security B.V. een
overeenkomst is aangegaan met een consument, gelden de regels van wettelijke aansprakelijkheid waarop een
consument beroep kan doen en is de aansprakelijkheid van PMA Security B.V. daartoe beperkt. Voor zover op
PMA Security B.V. enige aansprakelijkheid zou rusten, gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag
dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, doch zal het in geen geval het gefactureerde
bedrag ter zake van de verrichte werkzaamheden waarmee de schade verband houdt, te boven gaan.
15. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken door derden of voor fouten of gebreken vanwege door
opdrachtgever/koper ter beschikking gestelde gegevens.
Opdrachten
16. De (koop)overeenkomst komt tot stand na goedkeuring van de directie van PMA Security B.V., welke
geacht wordt gegeven te zijn, tenzij binnen 20 dagen na ondertekening van de order het tegendeel aan de
opdrachtgever/koper is meegedeeld.
Eigendomsrecht
17. PMA Security B.V. behoudt zich het eigendomsrecht van geleverde goederen, geleverde diensten en
daarop betrekking hebbende documenten voor, totdat de verschuldigde hoofdsom(men) met inbegrip van
rente en kosten volledig zijn betaald. De opdrachtgever/ koper verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn
volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen en
documenten terug te halen. De opdrachtgever/ koper is niet bevoegd de goederen en documenten aan derde
partijen te verpanden of enig recht daarop aan derden te verstrekken. De verkregen goederen zullen wel
verkocht en doorgeleverd mogen worden voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf. In dat geval is opdrachtgever/ koper verplicht om onder eigendomsvoorbehoud
door te leveren.
Levering contant
18. Leveringen à contant; hieronder wordt verstaan betalingen d.m.v. vooruitbetaling, ondertekende
ingevulde betaal- of girocheques en bankoverschrijvingen.
Reclames
19. Alle reclames binnen 8 dagen na ontvangst der goederen kunnen in behandeling worden genomen.
Teneinde misverstanden en vergissingen te voorkomen gelieve men zich schriftelijk te reclameren.
Annulering, opschorting en ontbinding
20. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever/ koper vanwege welke oorzaak dan ook,
behouden wij het recht geheel of gedeeltelijke nakoming te vorderen. Indien opdrachtgever/ koper de
overeenkomst wenst te annuleren en wij hiermee instemmen, is de opdrachtgever/ koper gehouden om ons
alle tot dan toe in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd ons recht op schadevergoeding,
waaronder begrepen gederfde winst.
21. PMA Security B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ingeval:
- opdrachtgever/ koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- PMA Security B.V. na het aangaan van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden een goede
grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever/ koper de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er een
goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever/ koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt;
- opdrachtgever/ koper bij het aangaan van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra
zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de voldoening daardoor onredelijk is
vertraagd.

22. PMA

Security B.V. is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de
opdrachtgever/ koper:
- in staat van faillissement wordt verklaard, of daartoe een aanvraag is ingediend, surseance van betaling
wordt verleend, of daartoe een aanvraag is ingediend, dan wel conservatoir of executoriaal beslag wordt
gelegd op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen;
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- nalaat om een verschuldigd bedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- overgaat tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn bedrijf.
23. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van zulke aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
zulke aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
24. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijn onze vorderingen op de opdrachtgever/
koper onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten, behouden
wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.
25. Indien wij geheel of gedeeltelijk opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden behouden wij steeds het recht
om schadevergoeding te vorderen.
Competentie rechtbank, toepasselijk recht
26. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de verkoop en/of levering van goederen of betaling daarvan door
ons met een opdrachtgever /koper ontstaan, zullen in eerste aanleg behandeld worden door Rechtbank
Limburg, locatie Roermond, tenzij dwingendrechtelijke competentieregels een andere rechtbank bevoegd
verklaren.
27. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van PMA Security B.V. is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
28. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Voor betreffende
bepalingen zullen partijen een vervangende afspraak maken die de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 14098342.

