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Algemene Voorw��rden Abel BV

 

Abel BV is ingeschreven bij de K�mer v�n Kooph�ndel onder nummer 75497441 en is gevestigd ��n de

P��rdenm�rkt 10 (5761 JJ) te B�kel.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze �lgemene voorw��rden worden de hiern� volgende termen in de n�volgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk �nders is ��ngegeven.

2. Abel BV is een werkm��tsch�ppij v�n Fitbox2Go Holding BV

3. Bedrijf: De n�tuurlijke- of rechtspersoon die h�ndelt in de uitoefening v�n beroep of bedrijf.

4. Opdr�chtgever: de n�tuurlijke of rechtspersoon in uitoefening v�n beroep of bedrijf die een

overeenkomst (op �fst�nd) ��ng��t met Dienstverlener.

5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten en producten (op �fst�nd) ��n opdr�chtgever

��nbiedt, hiern�: Abel BV.

6. A�nbod: Ieder schriftelijk ��nbod ��n Opdr�chtgever tot het verrichten v�n Diensten en/of

verkoop v�n Producten door Dienstverlener. 

7. Diensten: De diensten die Abel BV ��nbiedt hebben te m�ken met het f�ciliteren v�n h��r kl�nten

om te kunnen tr�inen op kr�cht en conditie door middel v�n het ��nbieden v�n gespeci�liseerde

oefen�pp�r�ten en tr�iningsschem�’s.

8. Producten: Het producten die Abel BV ��nbiedt zijn oefen�pp�r�ten en tr�iningsschem�’s �l d�n

niet in de vorm v�n digit�le �pplic�ties.

9. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst tot dienstverlening en/of verkoop v�n producten w��rtoe

Opdr�chtgever opdr�cht heeft gegeven.

10. De website v�n  is: https:www.we-�re-�bel.com.

 

Artikel 2 – Toep�sselijkheid

1. Deze �lgemene voorw��rden zijn v�n toep�ssing op elk ��nbod v�n Abel BV, elke overeenkomst

tussen Abel BV en Opdr�chtgever en op elke dienst die door Abel BV wordt ��ngeboden.

2.Voord�t een overeenkomst (op �fst�nd) wordt gesloten, krijgt Opdr�chtgever de beschikking

over deze �lgemene voorw��rden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, z�l Abel BV ��n

Opdr�chtgever ��ngeven op welke wijze Opdr�chtgever de �lgemene voorw��rden k�n inzien.

3. De eventuele toep�sselijkheid v�n �lgemene voorw��rden v�n Opdr�chtgever wordt uitdrukkelijk

v�n de h�nd gewezen. 

4. Afwijking v�n deze �lgemene voorw��rden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situ�ties

k�n v�n de �lgemene voorw��rden �fgeweken worden �ls dit expliciet en schriftelijk met Abel BV is

overeengekomen. 

5. Deze �lgemene voorw��rden zijn ook v�n toep�ssing op ��nvullende, gewijzigde en

vervolgopdr�chten v�n Opdr�chtgever.

6. Indien een of meerdere bep�lingen v�n deze �lgemene voorw��rden gedeeltelijk of geheel nietig

zijn of worden vernietigd, blijven de overige bep�lingen v�n deze �lgemene voorw��rden in st�nd, en

z�l de nietige/vernietigde bep�ling(en) verv�ngen worden door een bep�ling met dezelfde strekking �ls

de originele bep�ling.
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7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situ�ties die niet geregeld zijn in deze �lgemene

voorw��rden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden n��r de geest v�n deze �lgemene

voorw��rden.

8. De toep�sselijkheid v�n de �rtikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Het herroepingsrecht is niet v�n toep�ssing.

 

Artikel 3 – Het A�nbod 

1. Alle door Abel BV ged�ne ��nbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk �nders is

��ngegeven. Indien het ��nbod beperkt of onder specifieke voorw��rden geldig is, wordt dit

uitdrukkelijk in het ��nbod vermeld. 

2. De ��nbiedingen v�n Abel BV zijn vrijblijvend. Abel BV is slechts ��n een ��nbod gebonden indien de

��nv��rding hierv�n door Opdr�chtgever schriftelijk binnen 30 d�gen wordt bevestigd. Niettemin

heeft Abel BV het recht een overeenkomst met een potentiële Opdr�chtgever om een voor Abel BV

gegronde reden te weigeren.

3. Het ��nbod bev�t een volledige en n�uwkeurige omschrijving v�n de ��ngeboden diensten. De

beschrijving is dusd�nig gedet�illeerd zod�t Opdr�chtgever in st��t is om een goede beoordeling v�n

het ��nbod te m�ken. Kennelijke vergissingen, druk- of  zetfouten in het ��nbod kunnen Abel BV niet

binden. Eventuele �fbeeldingen en specifieke gegevens in het ��nbod zijn slechts een indic�tie en

kunnen geen grond zijn voor enige sch�devergoeding of het ontbinden v�n de overeenkomst. 

4. A�nbiedingen of offertes gelden niet �utom�tisch voor vervolgopdr�chten.

5. Eventuele termijnen in het ��nbod v�n Abel BV zijn indic�tief en geven de Opdr�chtgever bij

overschrijding erv�n geen recht op ontbinding of sch�devergoeding, tenzij uitdrukkelijk �nders is

overeengekomen. 

6. Een s�mengestelde prijsopg�ve verplicht Abel BV niet tot levering v�n een deel v�n de in de

��nbieding of offerte begrepen diensten en/of producten tegen een overeenkomstig deel v�n de

opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 – Totst�ndkoming v�n de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot st�nd op het moment d�t Opdr�chtgever een A�nbod v�n Abel BV

heeft ��nv��rd en Abel BV de ��nv��rding heeft bevestigd.

2. Indien Opdr�chtgever het A�nbod heeft ��nv��rd door een opdr�cht te geven ��n Abel BV, z�l

Abel BV de opdr�cht v�n Opdr�chtgever schriftelijk per e-m�il bevestigen. 

3. Abel BV is niet gehouden ��n een A�nbod indien Opdr�chtgever redelijkerwijs h�d kunnen

verw�chten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen d�t het A�nbod een kennelijke

vergissing of verschrijving bev�t. A�n deze vergissing of verschrijving k�n Opdr�chtgever geen

rechten ontlenen.

4. Een A�nbod is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt ged��n door Abel BV ��n Opdr�chtgever.

5. Indien Opdr�chtgever een reeds bevestigde opdr�cht �nnuleert, worden de door Abel BV reeds

d��dwerkelijk gem��kte kosten bij Opdr�chtgever in rekening gebr�cht.

6. De offerte zo�ls door Abel BV is bevestigd, is leidend voor de uitvoering v�n de overeenkomst. Alle

voorstellen hierin zijn geb�seerd op door Opdr�chtgever verstrekte inform�tie.

7. De overeenkomst komt in de pl��ts en verv�ngt eerdere correspondentie, �fspr�ken,

document�tie en/of overige inform�tie.
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Artikel 5 – Duur v�n de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdr�chtgever en Abel BV een overeenkomst is �fgesloten, is de duur

v�n deze overeenkomst conform hetgeen p�rtijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdr�chtgever �ls Abel BV k�n de overeenkomst ontbinden op grond v�n een toerekenb�re

tekortkoming in de n�koming v�n de overeenkomst indien de �ndere p�rtij schriftelijk in gebreke is

gesteld, en hem/h��r een redelijke termijn is gegeven tot n�koming v�n zijn verplichtingen, en hij hierin

toerekenb��r tekortschiet. Hieronder worden tevens verst��n de bet�lings- en

medewerkingsverplichtingen v�n Opdr�chtgever.

4. De ontbinding v�n de overeenkomst l��t de bet�lingsverplichtingen v�n Opdr�chtgever onverlet

indien Abel BV ten tijde v�n de ontbinding werkz��mheden heeft verricht of prest�ties heeft

geleverd. Opdr�chtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Indien Opdr�chtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk gev�l verplicht de reeds

gem��kte kosten v�n Abel BV te vergoeden. Abel BV behoudt steeds het recht een ��nvullende

sch�devergoeding te eisen.

6. Zowel Opdr�chtgever �ls Abel BV k�n de overeenkomst zonder n�dere ingebrekestelling geheel of

gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ing�ng ingev�l een der p�rtijen in sursé�nce v�n

bet�ling verkeert of f�illissement is ��ngevr��gd. Indien een situ�tie zo�ls hierboven vermeld zich

voordoet, is Abel BV nimmer gehouden tot restitutie v�n reeds ontv�ngen gelden en/of

sch�devergoeding.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering v�n de overeenkomst blijkt d�t de overeenkomst ��ngep�st en/of

��ngevuld dient te worden, of op verzoek v�n Opdr�chtgever n�dere werkz��mheden nodig zijn om

tot het gewenste result��t v�n Opdr�chtgever te komen, is Opdr�chtgever verplicht om deze

meerwerkz��mheden te vergoeden volgens het overeengekomen t�rief. Abel BV is niet verplicht om

��n dit verzoek te voldoen, en k�n v�n Opdr�chtgever verl�ngen d�t d��rvoor een �p�rte

overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten v�n bep��lde diensten een v�ste prijs is �fgesproken, en

het uitvoeren v�n die diensten leidt tot extr� (spoed)werkz��mheden die redelijkerwijze niet ge�cht

kunnen worden in de v�ste prijs te zijn inbegrepen, is Abel BV gerechtigd om deze kosten, n� overleg

met Opdr�chtgever, in rekening te brengen bij Opdr�chtgever.

3. Indien het meerwerk het gevolg is door n�l�tigheid v�n Abel BV, of Abel BV een verkeerde

insch�tting heeft gem��kt of de betreffende werkz��mheden in redelijkheid h�d kunnen voorzien,

worden deze kosten niet doorberekend ��n Opdr�chtgever.

Artikel 7 – Prijzen en bet�ling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbel�sting (btw) en �ndere bel�stingheffingen. Indien Abel

BV op loc�tie de opdr�cht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (leverings- , reis- en

verblijfkosten en p�rkeergelden) gerekend worden. Ook kosten die n��r het uitsluitende oordeel v�n

Abel BV voor rekening v�n Opdr�chtgever dienen te komen kunnen op b�sis v�n n�c�lcul�tie bij

Opdr�chtgever in rekening worden gebr�cht. Een en �nder wordt voor�f besproken met

Opdr�chtgever.
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2. Indien spr�ke is v�n spoed, of Abel BV op ��nwijzingen v�n Opdr�chtgever h��r werkz��mheden

met spoed moet uitvoeren, is Opdr�chtgever gehouden om de bijkomende kosten v�n de spoed te

vergoeden.

3. Indien P�rtijen een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdr�chtgever

bet��ld te zijn �lvorens Abel BV een ��nv�ng z�l m�ken met zijn werkz��mheden.

4. Opdr�chtgever k�n geen rechten of verw�chtingen ontlenen ��n een voor�f �fgegeven begroting,

tenzij p�rtijen uitdrukkelijk �nders zijn overeengekomen.

5. Bet�ling door Opdr�chtgever dient zonder �ftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen

de opgegeven bet�lingstermijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) k�lenderd�gen n� de f�ctuurd�tum.

6. Opdr�chtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het ��n hem kenb��r gem��kte

rekeningnummer en onder vermelding v�n de gegevens v�n Abel BV. Behoudens bijzondere

omst�ndigheden k�n Opdr�chtgever enkel n� expliciete en schriftelijke toestemming v�n Abel BV een

n�dere termijn overeenkomen w��rin het verschuldigde bedr�g dient te worden bet��ld.

 

Artikel 8 – Inc�ssobeleid

1. W�nneer Opdr�chtgever niet ��n zijn bet�lingsverplichting voldoet, en niet binnen de d��rvoor

gestelde bet�lingstermijn v�n 14 k�lenderd�gen heeft vold��n ��n zijn verplichting, is Opdr�chtgever

in verzuim.

2. V�n�f de d�tum d�t Opdr�chtgever in verzuim is, z�l Abel BV zonder een n�dere ingebrekestelling

��nspr��k m�ken op de een contr�ctuele rente v�n 2% per m��nd v�n�f de eerste verzuimd�g tot

�lgehele voldoening, en vergoeding v�n de buitengerechtelijke kosten ter hoogte v�n 20% over het

overeengekomen f�ctuurbedr�g (met een minimumbedr�g v�n € 350,-).Indien Abel BV echter hogere

kosten heeft gem��kt die ter inc�sso redelijkerwijs noodz�kelijk w�ren komen de werkelijk gem��kte

kosten voor vergoeding in ��nmerking. De eventuele gem��kte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op opdr�chtgever worden verh��ld.

 

Artikel 9 – Uitvoering v�n de overeenkomst

1. Abel BV z�l zich insp�nnen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te

voeren zo�ls v�n een goed opdr�chtnemer verl�ngd m�g worden. Hierbij w��rborgt zij h��r

professionele on�fh�nkelijkheid en integriteit. Alle diensten worden uitgevoerd op b�sis v�n een

insp�nningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een result��t is overeengekomen welke uitvoerig

is beschreven.

2. Bij de uitvoering v�n de diensten is Abel BV niet verplicht of gehouden om de ��nwijzingen v�n

Opdr�chtgever op te volgen indien d��rdoor de inhoud of omv�ng v�n de overeengekomen diensten

wordt gewijzigd. Indien de ��nwijzingen meerwerk opleveren voor Abel BV, is Opdr�chtgever

gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Abel BV is gerechtigd om voor de uitvoering v�n de diensten n��r eigen inzicht derden in te

sch�kelen. 

4. De offerte op b�sis w��rv�n Abel BV h��r werkz��mheden uitvoert is leidend. 

5. Opdr�chtgever is verplicht de benodigde inform�tie (zowel gevr��gd �ls ongevr��gd) tijdig te

verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve v�n een juiste en doelm�tige uitvoering v�n de

overeenkomst. De uiterlijke termijn hiervoor is 14 d�gen. 
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Bij gebreke hierv�n is Abel BV gerechtigd h��r werkz��mheden op te schorten totd�t de inform�tie is

ontv�ngen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding v�n enige sch�devergoeding jegens

Opdr�chtgever. Ingev�l v�n gewijzigde omst�ndigheden dient Opdr�chtgever dit direct, d�n wel

uiterlijk n� 3 werkd�gen n�d�t de wijziging bekend is geworden, kenb��r te m�ken ��n Abel BV.

6. Indien de ��nv�ng, voortg�ng of (op)levering v�n de diensten of werkz��mheden wordt vertr��gd

doord�t bijvoorbeeld Opdr�chtgever niet of niet tijdig �lle gevr��gde inform�tie heeft ��ngeleverd,

onvoldoende medewerking verleent, of er door �ndere omst�ndigheden, welke voor rekening en

risico v�n Opdr�chtgever komen, heeft Abel BV recht op een redelijke verlenging v�n de

(op)leveringstermijn. 

7. De ��ngegeven leveringstermijn is een streeftermijn en ten dele �fh�nkelijk v�n de ingesch�kelde

Lever�ncier. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg met Opdr�chtgever v�stgesteld.

8. Alle sch�de en bijkomende kosten �ls gevolg v�n vertr�ging door een product genoemd in lid 6

komen voor rekening en risico v�n Opdr�chtgever en zullen door Abel BV bij Opdr�chtgever in

rekening worden gebr�cht. 

9. Indien spr�ke is v�n een gef�seerde uitvoering of er spr�ke is v�n een drukproef en Opdr�chtgever

goedkeuring dient te geven, is Abel BV gerechtigd om de uitvoering v�n de overeenkomst op te

schorten tot het moment d�t Opdr�chtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingev�l v�n

wijzigingen k�n de pl�nning c.q. oplevering ��ngep�st worden.

10. Abel BV sp�nt zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te re�liseren, voor

zover dit v�n h��r in redelijkheid verl�ngd k�n worden. 

11. De ��rd v�n de diensten v�n Abel BV brengt met zich mee d�t p�s een ��nv�ng k�n worden

gem��kt met de werkz��mheden zodr� �lle benodigde inform�tie door Opdr�chtgever is verstrekt.

Opdr�chtgever dr��gt zelf het risico en de eventuele (sch�de) w�nneer hij niet tijdig de benodigde

inform�tie heeft verstrekt en vrijw��rt Abel BV n�drukkelijk voor �lle gevolgen en mogelijk hieruit

voortvloeiende sch�de voor Opdr�chtgever en Abel BV.

 

Artikel 10 – Onderhoud

1. Indien onderhoud is overgekomen z�l de omv�ng v�n de onderhoudsverplichting zich strekken tot

hetgeen expliciet door p�rtijen is overeengekomen. 

2. Het doen v�n onderhoud k�n onderbrekingen veroorz�ken in de uitvoering v�n de (op)geleverde

producten, welke voor Opdr�chtgever geen recht op sch�devergoeding rechtv��rdigt.

3. Opdr�chtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of �ndere storingen v�n de �fgenomen

producten schriftelijk te melden ��n Abel BV, w��rn� Abel BV Abel BV overeenkomstig zijn

gebruikelijke procedures de fouten n��r zijn beste vermogen z�l herstellen. Indien wenselijk is Abel BV

gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen ��n te brengen, w��rn� in overleg met Opdr�chtgever een

structurele oplossing bed�cht en uitgevoerd k�n worden.

4. Opdr�chtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen ��n Abel BV.

5. Ond�nks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen v�n Abel BV, heeft Opdr�chtgever een

zelfst�ndige ver�ntwoordelijkheid voor een deugdelijk gebruik v�n de geleverde producten.

6. Indien de onderhoudsperiode is verstreken is het mogelijk d�t Abel BV onderhoud pleegt op grond

v�n een nieuwe Overeenkomst tussen p�rtijen.
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Artikel 11 – Levering

1. Bij het opgeven v�n leveringstermijnen g��t Abel BV erv�n uit d�t er zich geen feiten en

omst�ndigheden voordoen die een tijdige levering in de weg st��t. (Te verw�chten) overschrijdingen

v�n de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk ��n Opdr�chtgever gemeld. Alle

opgegeven levertermijnen zijn indic�tief en zijn nimmer f�t��l.

2. Indien de ��nv�ng, voortg�ng of (op)levering v�n het producten wordt vertr��gd doord�t

bijvoorbeeld Opdr�chtgever niet of niet tijdig �lle gevr��gde inform�tie heeft ��ngeleverd,

onvoldoende medewerking verleent, de (��n)bet�ling niet tijdig is ontv�ngen door Abel BV of er door

�ndere omst�ndigheden, welke voor rekening en risico v�n Opdr�chtgever komen, heeft Abel BV

recht op een redelijke verlenging v�n de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen

(op)leveringstermijnen zijn nooit f�t�le termijnen en overschrijding hierv�n geeft geen recht op

sch�devergoeding ��n Opdr�chtgever. Opdr�chtgever dient Abel BV schriftelijk in gebreke te stellen

en hem een redelijke termijn te gunnen om �lsnog te kunnen (op)leveren.

3. Opdr�chtgever is verplicht de z�ken �f te nemen op het moment w��rop deze hem volgens de

overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de Opdr�chtgever �fn�me weigert, of om welke reden d�n ook niet in ontv�ngst neemt of

n�l�tig is met het verstrekken v�n inform�tie of instructies die noodz�kelijk zijn voor de levering, is

Abel BV gerechtigd de z�ken op te sl��n voor rekening en risico v�n Opdr�chtgever. Hiervoor kunnen

tevens �dministr�tiekosten gerekend worden. Opdr�chtgever is verplicht in een dergelijk gev�l de

levering te verzekeren en verzekerd te houden totd�t �lsnog verzending of �flevering k�n

pl��tsvinden.

5. Indien de z�ken worden bezorgd door Abel BV of een externe vervoerder is Abel BV, tenzij

schriftelijk �nders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze

zullen �lsd�n �fzonderlijk worden gef�ctureerd. De bezorgkosten komen voor rekening v�n

Opdr�chtgever.

6. De bezorging geschiedt tot ��n de voordeur v�n Opdr�chtgever tenzij uitdrukkelijk �nders overeen

gekomen. Voor zover wordt overeengekomen d�t levering en pl��tsing in het p�nd v�n de

Opdr�chtgever moet geschieden d�n geschiedt dit geheel voor risico v�n de Opdr�chtgever,

onge�cht hetgeen er voor de berekening v�n de bezorgkosten is overeengekomen. De kosten voor

bezorging komen voor rekening v�n Opdr�chtgever.

7. Indien Abel BV gegevens behoeft v�n de Opdr�chtgever in het k�der v�n uitvoering v�n de

overeenkomst, v�ngt de levertijd ��n n�d�t Opdr�chtgever deze gegevens ��n Abel BV ter

beschikking heeft gesteld. 

8. Abel BV heeft het recht om bestelde z�ken onder rembours te leveren.

9. Abel BV is gerechtigd de z�ken in gedeelten te leveren, tenzij hierv�n bij overeenkomst is �fgeweken

of ��n de deellevering geen zelfst�ndige w��rde toekomt. Abel BV is gerechtigd het �ldus geleverde

�fzonderlijk te f�ctureren.

10. Indien levering v�n een product onmogelijk blijkt te zijn, z�l de Abel BV zich insp�nnen om een

verv�ngend product beschikb��r te stellen. Uiterlijk bij de bezorging z�l op duidelijke en begrijpelijke

wijze worden gemeld d�t een verv�ngend product wordt geleverd. Eventuele retourkosten voor

verv�ngen v�n producten zijn voor Opdr�chtgever.

11. Leveringen worden �lleen uitgevoerd indien �lle f�cturen zijn bet��ld w��rv�n de bet�lingstermijn

v�n 14 d�gen is verstreken tenzij �nders overeengekomen.
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12. Abel BV behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden

voor niet-bet�ling ��nwezig is.

 

Artikel 12 Verp�kking en tr�nsport

1. Abel BV verbindt zich jegens de Opdr�chtgever om de te leveren z�ken behoorlijk  te verp�kken en

op zod�nige wijze te beveiligen en/of te verzegelen, zod�t zij bij norm��l gebruik en tr�nsport, hun

bestemming in goede st��t bereiken.

2. Het ��nnemen v�n z�ken zonder op- of ��nmerkingen op het ontv�ngstbewijs geldt �ls bewijs, d�t

de verp�kking in goede st��t verkeerde ten tijde v�n de �flevering.

3. Opdr�chtgever wordt  ge�cht  in het bezit te zijn v�n de eventueel  vereiste invoer-  en/of

bet�lingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken  v�n deze vergunningen ontsl��t  Opdr�chtgever

niet v�n de verplichting de z�ken op de overeengekomen wijze �f te nemen. Indien de z�ken door Abel

BV niet ingekl��rd worden verkocht, k�n d��r��n door een Opdr�chtgever niet het recht tot

�nnulering v�n de order/ bestelling worden ontleend. Ook ��n een wijziging v�n eventuele

kw�liteitsvoorschriften en/of ��n door derden gem��kte bezw�ren  tegen  de z�ken op de grond v�n

octrooien, merken en �ndere  rechten k�n niet het recht tot �nnulering v�n de bestelling worden

ontleend.

Artikel 13 – Onderzoek, recl�mes

1. Opdr�chtgever is gehouden het geleverde op het moment v�n (�f)levering, doch in ieder gev�l

binnen 48 uur n� ontv�ngst v�n het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die m�te uit te

p�kken of te gebruiken voor zover d�t nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt.

D��rbij behoort Opdr�chtgever te onderzoeken of de kw�liteit en kw�ntiteit v�n het geleverde

overeenstemt met de overeenkomst en het producten voldoen ��n de eisen die d��r��n in het

norm�le (h�ndels-) verkeer gelden. 

2. Eventuele zichtb�re gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur n� levering schriftelijk ��n Abel BV

te worden gemeld op info@we-�re-�bel.com. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is

gemeld bij Abel BV, verv�lt het recht op recl�me ter z�ke v�n zichtb�re gebreken. Bij besch�diging v�n

het product door onzorgvuldige omg�ng door Opdr�chtgever is deze zelf ��nspr�kelijk.

3. Opdr�chtgever dient zelf te onderzoeken of verzending v�n Product ��n �lle wet- en regelgeving

v�n desbetreffende l�nd v�n ontv�ngst voldoet. Opdr�chtgever dr��gt zelf ver�ntwoordelijkheid

voor het n�leven v�n lok�le wet- en regelgeving en dou�neregels. 

4. Onzichtb�re  gebreken, gebreken die Opdr�chtgever bij grondige inspectie v�n de ontv�ngen

z�ken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs  niet h�d kunnen  ontdekken,  dienen ��n Abel BV

terstond  n� ontdekking  v�n d�t gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld op info@we-�re-�bel.com

dr�chtgever het recht op recl�me ter z�ke v�n die gebreken.

5. Indien Opdr�chtgever zijn recl�merecht gebruikt, z�l hij het product en �lle toebehoren, voor zover

d�t redelijkerwijze mogelijk is, in originele st��t en verp�kking retourneren ��n Abel BV, gemotiveerd

en onder overlegging v�n relev�nt bewijsm�teri��l, opd�t (de betreffende vertegenwoordiger v�n)

Abel BV terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende recl�mes te controleren.

6. Opdr�chtgever k�n niet recl�meren ten ��nzien v�n geleverde z�ken die hij inmiddels heeft

(door)verkocht. 
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7. Opdr�chtgever heeft geen recht op recl�me �ls er spr�ke is v�n geringe, in de h�ndel toel��tb��r

ge�chte �fwijkingen.

8. Recl�mes  of kl�chten  met betrekking  tot een deel v�n de geleverde  z�ken kunnen  nimmer

��nleiding  zijn tot �fkeuring v�n de gehele levering.

9. Opdr�chtgever  m�g tenzij op grond v�n door Abel BV erkende  recl�me en door Abel BV d��rtoe

voor�fg��nd  verleende  schriftelijke toestemming   geen geleverde  z�ken  retour zenden.

Retourzendingen kunnen gestuurd worden ��n het officiële vestigings�dres. De verzendkosten v�n

het retourneren is voor rekening v�n Opdr�chtgever.

10. Indien restitutie is verleend door Abel BV wordt de restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, doch

de bet�ling k�n tot uiterlijk 30 d�gen n� ontv�ngst v�n de retourzending pl��tsvinden. Restitutie

geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Abel BV geleverde z�ken, blijven eigendom v�n Abel BV totd�t de Opdr�chtgever �lle

n�volgende verplichtingen uit �lle met Abel BV gesloten overeenkomsten is n�gekomen.

2. Opdr�chtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud v�llende z�ken te verp�nden

noch op enige �ndere wijze te bezw�ren.

3. Indien derden besl�g leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde z�ken d�nwel rechten

d��rop willen vestigen of doen gelden, is Opdr�chtgever verplicht Abel BV zo snel �ls redelijkerwijs

verw�cht m�g worden d��rv�n op de hoogte te stellen.

4. De Opdr�chtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde z�ken te verzekeren

en verzekerd te houden tegen br�nd, ontploffings- en w�tersch�de �lsmede tegen diefst�l en de

polis v�n deze verzekering op eerste verzoek ter inz�ge te geven.

5. De door Abel BV geleverde z�ken, die kr�chtens onder het eerste lid v�n deze bep�ling onder het

eigendomsvoorbehoud v�llen, mogen slechts in het k�der v�n een norm�le bedrijfsuitoefening worden

doorverkocht en nimmer �ls bet��lmiddel worden gebruikt.

6. Voor het gev�l d�t Abel BV zijn in dit �rtikel ��ngeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

Opdr�chtgever reeds nu onvoorw��rdelijke en niet herroepb�re toestemming ��n Abel BV of door

deze ��n te wijzen derden om �l die pl��tsen te betreden w��r de eigendommen v�n Abel BV zich

bevinden en die z�ken mede terug te nemen.  

7. Abel BV heeft het recht om de door Opdr�chtgever ��ngekochte product(en), onder zich te

houden indien Opdr�chtgever nog niet (volledig) ��n zijn bet�lingsverplichtingen heeft vold��n,

ond�nks een verplichting tot overdr�cht of �fgifte v�n Abel BV. N�d�t Opdr�chtgever �lsnog ��n zijn

verplichtingen heeft vold��n z�l Abel BV de ��ngekochte producten �lsnog zo snel mogelijk, doch

uiterlijk binnen 30 werkd�gen leveren ��n Opdr�chtgever.

8. Kosten en overige (gevolg)sch�de �ls gevolg v�n het onder zich houden v�n de ��ngekochte

producten komt voor rekening en risico v�n Opdr�chtgever en z�l op eerste verzoek ��n Abel BV

worden vergoed door Opdr�chtgever. 

 

Artikel 15 G�r�ntie

1. Abel BV st��t ervoor in d�t het producten voldoen ��n de in het ��nbod vermelde specific�ties ten

tijde v�n de totst�ndkoming v�n de overeenkomst. Abel BV neemt �lle in redelijkheid v�n h��r te
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verw�chten m��tregelen om de kw�liteit en deugdelijkheid v�n het producten te w��rborgen, m��r

st��t niet in voor het best��n v�n eventuele gebreken ��n het geleverde.

2. De hierboven genoemde g�r�ntie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en

geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de f�brieksg�r�ntie. Abel BV is nooit

ver�ntwoordelijk voor de geschiktheid v�n het producten voor elke individuele toep�ssing door

Opdr�chtgever en voor (�dviezen over) het gebruik of de toep�ssing v�n het producten.

3. Indien de te leveren producten niet voldoen ��n deze g�r�nties, z�l Abel BV het product binnen

redelijke termijn n� ontv�ngst d��rv�n d�nwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, n�

schriftelijke kennisgeving ter z�ke v�n het gebrek door Opdr�chtgever, n��r keuze v�n Abel BV,

verv�ngen of zorgdr�gen voor herstel. In gev�l v�n verv�nging verbindt Opdr�chtgever zich reeds nu

de verv�ngen product ��n Abel BV te retourneren en het eigendom ��n Abel BV te versch�ffen. 

4. De te dezen genoemde g�r�ntie geldt niet w�nneer het gebrek is ontst��n �ls gevolg v�n

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of w�nneer, zonder schriftelijke toestemming v�n Abel BV,

Opdr�chtgever of derden wijzigingen hebben ��ngebr�cht d�n wel tr�chten ��n te brengen ��n het

product of deze hebben ��ngewend voor doeleinden w��rvoor het product niet bestemd is of onder

�bnorm�le omst�ndigheden zijn gebruikt.

 

Artikel 16 – Risico overg�ng

Het risico v�n diefst�l en verlies, verduistering of besch�diging v�n gegevens, documenten,

progr�mm�tuur, d�t�best�nden en/of z�ken die in het k�der v�n de uitvoering v�n de overeenkomst

gebruikt, gem��kt of geleverd worden, g��t over op Opdr�chtgever op het moment w��rop deze

feitelijk in de beschikking v�n Opdr�chtgever zijn gebr�cht.

 

Artikel 17 – Priv�cy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. Abel BV g��t zorgvuldig om met de (persoons)gegevens v�n Opdr�chtgever.

2. Opdr�chtgever is zelf ver�ntwoordelijk voor de verwerking v�n gegevens die met gebruikm�king

v�n een dienst v�n Abel BV verwerkt worden. Opdr�chtgever st��t er tevens voor in d�t de inhoud

v�n de gegevens niet onrechtm�tig zijn en geen inbreuk m�ken op enige rechten v�n derden. In dit

k�der vrijw��rt Opdr�chtgever Abel BV tegen elke (rechts)vordering welke verb�nd houdt met deze

gegevens of de uitvoering v�n de overeenkomst.

3. Abel BV bew��rt de persoonsgegevens niet l�nger d�n noodz�kelijk is voor de uitvoering v�n de

overeenkomst.

 

Artikel 18 – Opschorting

1. Abel BV heeft het recht om de ontv�ngen of door h��r gere�liseerde gegevens, d�t�best�nden,

progr�mm�tuur en meer onder zich te houden indien Opdr�chtgever nog niet (volledig) ��n zijn

bet�lingsverplichtingen heeft vold��n, zelfs indien zij d��r, indien zij w�s bet��ld wel toe verplicht zou

zijn.

2. Abel BV is bevoegd de n�koming v�n de op h��r rustende verbintenissen op te schorten zodr�

Opdr�chtgever in verzuim is met de n�koming v�n enige uit de overeenkomst voortvloeiende

verbintenis, te l�te bet�ling v�n h��r f�cturen d��r onder begrepen. De opschorting z�l terstond ��n

Opdr�chtgever schriftelijk worden bevestigd. Abel BV is in d�t gev�l niet ��nspr�kelijk voor sch�de, in

welke vorm d�n ook, �ls gevolg v�n het opschorten v�n h��r werkz��mheden.
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Artikel 19 – Overm�cht

1. Abel BV is niet ��nspr�kelijk w�nneer zij ten gevolge v�n een overm�chtssitu�tie h��r verplichtingen

op grond v�n de overeenkomst niet k�n n�komen.

2. Onder overm�cht ��n de zijde v�n Abel BV wordt in elk gev�l verst��n, m��r is niet beperkt tot: (i)

overm�cht v�n toelever�nciers v�n Abel BV, (ii) het niet n��r behoren n�komen v�n verplichtingen v�n

toelever�nciers die door Opdr�chtgever ��n Abel BV zijn voorgeschreven of ��nbevolen, (iii)

gebrekkigheid v�n z�ken, �pp�r�tuur, progr�mm�tuur of m�teri�len v�n derden, (iv)

overheidsm��tregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing v�n internet, d�t�netwerk- en

telecommunic�tief�ciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercrimin�liteit en h�cking), (vii) n�tuurr�mpen, (viii)

oorlog en terroristische ��nsl�gen, (ix) �lgemene vervoersproblemen, (x) werkst�kingen en/of ziekte

v�n Abel BV en (xi) overige situ�ties die n��r het oordeel v�n Abel BV buiten h��r invloedssfeer v�llen

die de n�koming v�n h��r verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overm�chtssitu�tie l�nger duurt d�n 2 m��nden, k�n de overeenkomst door elk v�n de

p�rtijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond v�n de overeenkomst reeds enige prest�ties

zijn verricht, wordt in een dergelijk gev�l n��r verhouding �fgerekend zonder enige verschuldigdheid

v�n elke p�rtij jegens elk��r.

 

Artikel 20 – Beperking v�n ��nspr�kelijkheid

1. Indien het verrichten v�n diensten en/of uitvoeren v�n opdr�chten door Abel BV leidt tot

��nspr�kelijkheid v�n Abel BV, is die ��nspr�kelijkheid beperkt tot m�xim��l de in verb�nd met de

opdr�cht in rekening gebr�chte kosten (eenm��l de f�ctuurw��rde), indien spr�ke is v�n een

toerekenb�re tekortkoming in de n�koming v�n de overeenkomst of er �nderszins sch�de is ontst��n.

2. Abel BV is niet ��nspr�kelijk voor gevolgsch�de, indirecte sch�de, bedrijfssch�de, winstderving

en/of geleden verlies, gemiste besp�ringen, sch�de door bedrijfsst�gn�tie en sch�de �ls gevolg v�n

gebruik v�n door Abel BV geleverde diensten en/of producten, vertr�gingssch�de en rentesch�de.

3. Abel BV is slechts ��nspr�kelijk voor directe sch�de. Onder directe sch�de wordt verst��n: redelijke

kosten gem��kt ter beperking of voorkoming v�n directe sch�de, de v�ststelling v�n de sch�de door

product, de directe sch�de, en de ��nspr�kelijkheid.

4. Abel BV is niet ��nspr�kelijk voor eventuele productiefouten, zet- en drukfouten behoudens het

gev�l v�n bewuste roekeloosheid en/of opzet.

5. Abel BV is niet ��nspr�kelijk voor enige vorm v�n sch�de d�t ontst��t ��n de kleding en/of

persoonlijke eigendommen v�n �lle derden die in ��nr�king komen met de producten v�n Abel BV.

6. Abel BV is nimmer ��nspr�kelijk voor eventuele (cont�ct)�llergische re�cties en/of �ndere ontst�ne

symptomen met betrekking tot het gebruik v�n de producten v�n Abel BV.

7. Abel BV is niet gehouden tot vergoeding v�n enige vorm v�n sch�de indien Opdr�chtgever de

geleverde diensten en/of producten oneigenlijk, ondeugdelijk en/of niet conform te gegeven

instructies v�n Abel BV gebruikt.

8. Abel BV is niet ��nspr�kelijk voor sch�de die het gevolg is of k�n zijn v�n enig h�ndelen of n�l�ten

n��r ��nleiding v�n (onvolkomen en/of onjuiste) inform�tie op de website of die v�n gelinkte websites.

9. Abel BV is niet ver�ntwoordelijk voor fouten en/of onregelm�tigheden in de function�liteit v�n de

website en/of de progr�mm�tuur, storingen of het om welke reden d�n ook niet beschikb��r zijn v�n

de website en/of progr�mm�tuur.
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10. Abel BV st��t niet in voor een juiste en volledige overbrenging v�n de inhoud v�n en door/n�mens

Abel BV verzonden e-m�il, noch voor de tijdige ontv�ngst erv�n.

11. Opdr�chtgever st��t in voor de juistheid en volledigheid v�n de door hem verstrekte inform�tie en

wensen met betrekking tot de opdr�cht. Abel BV sluit uitdrukkelijk �lle ��nspr�kelijkheid uit voor

(gevolg)sch�de.

12. Alle ��nspr�ken v�n Opdr�chtgever wegens tekortschieten ��n de zijde v�n Abel BV verv�llen

indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Abel BV binnen een j��r n�d�t

Opdr�chtgever bekend w�s of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten w��rop hij zijn ��nspr�ken

b�seert. N� deze termijn komt de vordering te verv�llen.

13. De hoogte v�n de sch�devergoeding is verder beperkt tot het bedr�g d�t de

��nspr�kelijkheidsverzekering v�n Abel BV per gebeurtenis per j��r uitkeert.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Abel BV en Opdr�chtgever verplichten zich tot geheimhouding v�n �lle vertrouwelijke inform�tie die

is verkregen in het k�der v�n een opdr�cht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdr�cht of

w��rv�n men redelijkerwijs k�n verw�chten d�t het om vertrouwelijke inform�tie g��t.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Abel BV verstrekte drukproeven, opgestelde

�dviezen en/of r�pport�ges ��ng��nde de opdr�cht v�n Opdr�chtgever. Het is Opdr�chtgever

uitdrukkelijk verboden de inhoud hierv�n te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hierv�n

kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. 

3. Indien Abel BV op grond v�n een wettelijke bep�ling of een gerechtelijke uitspr��k gehouden is de

vertrouwelijke inform�tie ��n door de wet of bevoegde rechter of ��ngegeven derde (mede) te

verstrekken, en Abel BV zich niet k�n beroepen op een verschoningsrecht, is Abel BV niet gehouden

tot enige sch�devergoeding en is Opdr�chtgever niet gerechtigd tot ontbinding v�n de

overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Abel BV en Opdr�chtgever ook de door hen in te sch�kelen

derden op.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en �uteursrechten v�n Abel BV berusten uitsluitend bij Abel BV en worden niet

overgedr�gen ��n Opdr�chtgever. Behoudens het gev�l d�t Opdr�chtgever een hiertoe toereikende

geldelijke vergoeding bet��ld, verkrijgt Opdr�chtgever de IE-rechten.

2. Het is Opdr�chtgever verboden om �lle stukken en progr�mm�tuur w��rop de IE-rechten en

�uteursrechten v�n Abel BV rusten te openb�ren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter

beschikking te stellen ��n derden zonder uitdrukkelijke voor�fg��nde schriftelijke toestemming v�n

Abel BV en een d��rtoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdr�chtgever wijzigingen

wenst ��n te brengen in door Abel BV opgeleverde z�ken, dient Abel BV expliciet �kkoord te geven op

de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Opdr�chtgever verboden om het producten w��rop de intellectuele eigendomsrechten v�n

Abel BV rusten �nders te gebruiken d�n overeengekomen in de overeenkomst.

4. Elke inbreuk die Opdr�chtgever m��kt op de intellectuele eigendomsrechten v�n Abel BV, wordt

bestr�ft met een eenm�lige boete ter hoogte v�n € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een

boete v�n € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke d�g d�t de inbreuk voortduurt.
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Artikel 23 – Vrijw�ring en juistheid v�n inform�tie

1. Opdr�chtgever is zelf ver�ntwoordelijk voor de juistheid, betrouwb��rheid en volledigheid v�n �lle

gegevens, w��ronder inform�tie, documenten en/of bescheiden die hij ��n Abel BV verstrekt in het

k�der v�n een opdr�cht. Ook �ls deze gegevens �fkomstig zijn v�n derden is Opdr�chtgever

ver�ntwoordelijk voor de juistheid hierv�n.

2. Opdr�chtgever vrijw��rt Abel BV v�n elke ��nspr�kelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig n�komen

v�n de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdr�chtgever vrijw��rt Abel BV voor ��nspr�ken v�n derden met betrekking tot intellectuele

eigendomsrechten op de door Opdr�chtgever verstrekte gegevens en inform�tie, die bij het

uitvoeren v�n de opdr�cht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, �lsmede met betrekking

tot de inhoud v�n de door Abel BV opgestelde �dviezen en r�pport�ges.

4. Indien Opdr�chtgever elektronische best�nden, softw�re of inform�tiedr�gers ��n Abel BV

verstrekt, g�r�ndeert Opdr�chtgever d�t deze vrij zijn v�n virussen en defecten.

 

Artikel 24 – Kl�chten

1. Indien Opdr�chtgever niet tevreden is over de service of producten v�n Abel BV of �nderszins

kl�chten heeft over de uitvoering v�n zijn opdr�cht, is Opdr�chtgever verplicht om deze kl�chten zo

spoedig mogelijk, m��r uiterlijk binnen 2 weken n� de betreffende ��nleiding d�t tot de kl�cht heeft

geleid te melden. Kl�chten kunnen gemeld worden vi� info@we-�re-�bel.com met �ls onderwerp

“Kl�cht”.

2. De kl�cht moet door Opdr�chtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Abel BV de

kl�cht in beh�ndeling kunnen nemen.

3. Abel BV z�l zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 d�gen n� ontv�ngst v�n de kl�cht inhoudelijk

re�geren op de kl�cht.

4. P�rtijen zullen proberen om gez�menlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toep�sselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Abel BV en Opdr�chtgever is Nederl�nds recht v�n toep�ssing. Het

Weens-koopverdr�g is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Abel BV k�n deze �lgemene voorw��rden eenzijdig wijzigen.

3. Alle geschillen, ontst��n door of n��r ��nleiding v�n de overeenkomst tussen Abel BV en

Opdr�chtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter v�n rechtb�nk Oost-Br�b�nt, , tenzij

bep�lingen v�n dwingend recht een �ndere bevoegde rechter ��nwijzen.


