Algemene Voorwaarden Glasvariant
1.

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en prestaties van Glasvariant, gevestigd aan de Oosterbracht
16G, 7821 CJ te Emmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 77264592, zijn de Algemene Voorwaarden Glasvariant van toepassing. Andere algemene
voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden Glasvariant zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn gepubliceerd op de website:
www.glasvariant.nl en aldaar te downloaden en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij
toegezonden.

2.

Aanbiedingen en offertes van Glasvariant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van tien
dagen na verzending, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes vervallen indien de
wederpartij de geldigheidstermijn ongebruikt laat passeren.

3.

Het staat Glasvariant vrij te bepalen welke persoon enige prestatie feitelijk zal verrichten. Indien derden
worden ingeschakeld wordt de nodige zorgvuldigheid betracht, maar is Glasvariant niet aansprakelijk
voor eventueel tekortschieten door deze derden.

4.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle (onverhoopte) extra kosten die voortvloeien uit afwijkingen,
fouten en wijzigingen in door de wederpartij verstrekte gegevens en/of afspraken die niet 48 uur van te
voren zijn geannuleerd wordt € 75,- in rekening gebracht.

5.

Betaling door de wederpartij dient te geschieden op het moment dat Glasvariant zijn werkzaamheden
heeft verricht en dient te geschieden op een door Glasvariant te bepalen wijze, zonder korting of
verrekening. Door enkele niet-tijdige of onvolledige betaling treedt de wederpartij in verzuim, zonder
dat een ingebrekestelling is vereist.

6.

Alle van de wil van Glasvariant onafhankelijke omstandigheden waardoor Glasvariant (tijdelijk) niet
aan zijn verplichtingen kan voldoen, leveren overmacht op, waardoor Glasvariant zijn prestaties kan
opschorten en overeenkomsten buitengerechtelijk (gedeeltelijk) kan ontbinden, zonder dat Glasvariant
aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan.

7.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van Glasvariant
beperkt tot de hoogte van de overeengekomen prijs, en eveneens beperkt tot het bedrag waarvoor
in het betreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Glasvariant niet aansprakelijk voor
gevolgschade.

8.

Glasvariant geeft een garantie van vijf jaren op de deugdelijkheid van de montage en op de
deugdelijkheid van geplaatste afwerklijsten. Alle garantie vervalt bij roestvorming en eventuele schade
van de sponning. In dat kader opgetreden gebreken zullen kosteloos door Glasvariant worden hersteld.

9.

De wederpartij dient binnen acht dagen na het ontdekken of het behoren te ontdekken van een gebrek
of tekortkoming, daarover bij Glasvariant een klacht in te dienen, bij gebreke waarvan de wederpartij
niet kan reclameren en ook niet anderszins op dat gebrek of die tekortkoming een beroep kan doen.
De wederpartij dient Glasvariant een redelijke termijn te bieden, die altijd ten minste veertien dagen
bedraagt, om het gebrek of de tekortkoming te herstellen, en dient het betreffende motorrijtuig op
eerste verzoek voor onderzoek ter beschikking te stellen aan Glasvariant. Rechten van de wederpartij
vervallen indien hier gedurende een jaar geen beroep op wordt gedaan.

10.

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en prestaties van Glasvariant is Nederlands recht van
toepassing. Van enig geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen en in
eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland die het dichtst is
gelegen bij de vestigingsplaats van Glasvariant.

