LEVERINGSVOORWAARDEN
RECREAHOME B.V. GEVESTIGD TE ASTEN
1. DEFINITIES
In het navolgende zal Recreahome bv. worden genoemd “verkoper”.In het navolgende zal iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die zaken en/of diensten van verkoper afneemt, worden genoemd "koper”.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper tot het leveren van
zaken en/of het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en/of het verrichten van andere
diensten.
2.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien deze
afwijkende bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
3 PRIJZEN / OFFERTES
3.1 Alle prijzen vermeld in reclamedrukwerk, folders, brochures en overige documentatie zijn vrijblijvend. Prijzen
kunnen worden aangegeven in euro’s dan wel in vreemde valuta’s. In het laatste geval dienen de facturen ook in
de aangegeven vreemde valuta’s te worden voldaan.
3.2 In geval van de levering van roerende zaken geldt dat opgegeven prijzen die in de offertes vermeld worden
verkoper slechts binden indien koper binnen 8 dagen na de datering van de offerte deze offerte accepteert.
3.3.1 In geval koper verkoper opdraagt reparatie- en of onderhoudswerkzaamheden te verrichten zal de prijs voor
deze werkzaamheden worden berekend op basis van de aan de door of vanwege verkoper gedane uitvoering
van de opdracht bestede tijd, vermeerderd met de gangbare verkoopprijs voor de bij de uitvoering van de
opdracht ge- en verbruikte onderdelen en materialen, alsmede vermeerderd met de verschuldigde
omzetbelasting. Op eerste verzoek zal verkoper aan koper een opgave doen van het te hanteren uurtarief.
3.3.2 Hetgeen hierboven onder 3.3.1, bepaald geldt niet indien en voorzover koper en verkoper vóór aanvang de
werkzaamheden uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, in welk geval koper de
overeengekomen prijs zal dienen te betalen.
3.3.3 In afwijking van hetgeen onder 3.3.1. bepaald kan koper bij het verstrekken van de opdracht tot reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden van verkoper vragen dat verkoper, na een nader onderzoek van de zaak waaraan
de reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden dienen te worden verricht, aan koper een schatting meedeelt van
de te verwachten kosten van de betreffende werkzaamheden. Indien deze schatting van dien aard is dat koper de
kosten te hoog acht kan koper afzien van verdere uitvoering van de opdracht, doch daarbij zal koper wel verplicht
zijn aan verkoper te betalen de kosten van het nadere onderzoek, berekend volgens hetgeen bepaald hierboven
onder 3.3.1.
3.4.1 In afwijking van hetgeen bepaald hierboven onder 3.2 t/m 3.3.3. mogen tussentijdse wijzigingen in door verkoper af te dragen omzet- en andere indirecte belastingen en/of verhogingen van invoerrechten en/of accijnzen
worden doorberekend aan koper. Hetzelfde geldt voor verhogingen van de door verkoper te betalen inkoopprijs
als gevolg van valutaschommelingen, verhogingen van de door de fabrikanten berekende prijzen, alsmede
verhogingen als gevolg van het verschijnen van nieuwe verplichte heffingen en/of belastingen van
overheidswege.
3.4.2 Van tussentijdse prijsverhogingen die optreden als bedoeld hierboven onder 3.4.1. zal verkoper mededeling
doen aan koper; koper heeft dan het recht om onverwijld, doch uiterlijk 5 dagen, nadat verkoper hem de
betreffende prijsverhoging ter kennis heeft gebracht en de overeenkomst, uitdrukkelijk slechts voorzoveel deze
overeenkomst op dat moment nog geen uitvoering heeft gevonden te ontbinden, zulks onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat koper wel aan verkoper vergoedt de aanvankelijk overeengekomen prijs voor dat deel van de
overeenkomst dat wel tot uitvoering is gekomen.
4. OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

5. BETALING
5.1 Als plaats waar contant betaald dient te worden zal steeds gelden het kantoor van verkoper; indien is
overeengekomen dat koper zal betalen na ontvangst van een factuur zal koper dienen te betalen op een daartoe
door verkoper aangewezen bankrekening, dan wel contant ten kantore van verkoper.
5.2.1 Betalingen geschieden altijd à contant bij het afleveren van de door verkoper te leveren zaken en/of direct
na het verrichten van de door verkoper te verrichten werkzaamheden en/of diensten; zulks is slechts anders
indien en voorzover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen koper en verkoper.
5.2.2 Verkoper zal koper na het ontvangen van aan koper te leveren zaken en/of na het gereedkomen van ten
behoeve van koper verrichte werkzaamheden en/of diensten koper zulks ter kennis brengen; koper dient
onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat verkoper hem meegedeeld heeft dat de te leveren zaak en/of de zaak
waaraan verkoper werkzaamheden heeft verricht kan worden afgehaald, contant te betalen, behoudens indien en
voorzover een afwijkende termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien en zodra koper de hier
onder 5.2.2. bedoelde betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht in verzuim te zijn.
5.3.1 Indien verkoper en koper zijn overeengekomen dat koper eerst na ontvangst van een factuur zal betalen,
zal koper dienen te hebben betaald uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur. Als datum
van girale betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving als vermeld op het betreffende rekeningafschrift van de bankrekening van verkoper waarop het te betalen bedrag is gestort.
5.3.2 Indien koper eerst zal betalen na ontvangst van een factuur en koper niet betaalt binnen de hierboven onder
5.3.1. bedoelde termijn, dan wordt koper geacht in verzuim te zijn met ingang van de 15de dag na de datum van
de betreffende factuur.
5.4.1 Indien en voorzover koper in verzuim is als hierboven bedoeld onder 5.2.2. en/of 5.3.2. is verkoper over de
betreffende factuurbedragen rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een
maand zal gelden als gehele maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke
handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
5.4.2 Indien en voorzover koper in verzuim is als bedoeld hierboven onder 5.2.2. en/of 5.3.2. is verkoper
gerechtigd de invordering van het door koper verschuldigde aan een derde uit handen te geven; indien en zodra
verkoper aldus de invordering aan een derde uit handen heeft gegeven is koper buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd ten bedrage van tenminste 15% van de factuurbedragen terzake waarvan koper in
verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval een minimum van € 75,-. Indien
verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Dit laat het recht van verkoper om volledige
schadevergoeding te vorderen onverlet.
5.5 Verkoper is steeds gerechtigd om van koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen terzake door
verkoper te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden indien en zodra de koopprijs of de prijs van de te
verrichten werkzaamheden een bedrag van € 500,- te boven gaan, dan wel naar alle waarschijnlijkheid te boven
zullen gaan. Koper kan het aldus vooruit te betalen bedrag aan verkoper betalen, doch hij kan ook anderszins
zekerheid stellen naar genoegen van verkoper, bijvoorbeeld door het stellen van bankgarantie.
6. RECLAMES
Reclames dienen, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van goederen schriftelijk bij verkoper ingediend
te zijn. Reclame wegens manco, wegens afwijking van de bestelling, eventueel vastgelegd in onze
verkoopbevestiging, of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging, dient bovendien door koper op het
ontvangstbewijs te worden aangetekend. Reclames geven koper geen recht betalingen op te schorten, terwijl
compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien de reclame gegrond is, zal verkoper te zijner keuze of een
billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, of de geleverde
goederen gratis vervangen nadat oorspronkelijke goederen door verkoper zijn terugontvangen. Tot verdere
schadevergoeding is verkoper niet verplicht; indirecte schade wordt niet vergoed. Na be- of verwerking van de
goederen is reclameren niet meer mogelijk.
7. RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht van retentie voor, hij is gerechtigd enige zaak waaraan hij
werkzaamheden verricht onder zich te houden totdat koper aan al zijn financiële verplichtingen aan verkoper met
betrekking tot de betreffende zaak of soortgelijke zaken heeft voldaan, eventueel verschuldigde rente,

verschuldigde incassokosten en eventueel verschuldigde opslag- en stallingskosten en schadevergoeding
daaronder begrepen.
7.2 Alle door verkoper te leveren zaken blijven eigendom van verkoper tot het moment dat koper aan al zijn
financiële verplichtingen betreffende de zaak heeft voldaan, eventueel verschuldigde rente, eventueel
verschuldigde incassokosten en eventueel verschuldigde opslag- en stallingskosten en schadevergoeding
daaronder begrepen.
8. AFNAMEVERPLICHTING
Indien en voorzover verkoper in het kader van de overeenkomst met koper enige zaak moet bestellen bij een
derde is koper gehouden de betreffende zaak ook daadwerkelijk af te nemen.
9. OPSLAG- EN STALLINGSKOSTEN
Indien en voorzover koper niet binnen de hierboven onder 5.2.2. bedoelde termijn van 14 dagen nadat verkoper
koper heeft bericht dat enige zaak ter beschikking van koper wordt gehouden de betreffende zaak heeft
afgehaald, ook wanneer zulks zijn oorzaak heeft in de omstandigheid dat verkoper een beroep doet op de
omstandigheid dat koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is koper verplicht de stallings- en
opslagkosten te vergoeden die door verkoper dientengevolge gemaakt worden. De stallings- en opslagkosten
worden berekend conform het daarvoor door verkoper gewoonlijk gehanteerde tarief.
10. LEVERINGSTERMIJNEN
Is voor levering van zaken, verrichten van werkzaamheden en diensten een termijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn zal verkoper slechts kunnen worden tegen geworpen
indien deze de grenzen van de redelijkheid hebben overschreden. In geval van levering van een stacaravan of
andere zaken zal een overschrijding van de leveringstermijn met drie maanden of minder tussen koper en
verkoper niet gelden als een overschrijding van de grenzen van de redelijkheid.
11. RISICO-OVERGANG
11.1 Alle door verkoper te leveren zaken zijn volledig voor risico van koper vanaf het ogenblik dat koper deze in
zijn macht heeft, dan wel, indien zulks eerder is met ingang van de vijftiende dag nadat verkoper koper heeft
medegedeeld dat de betreffende zaak te zijnen, kopers, beschikking wordt gehouden.
11.2 Aan verkoper ter reparatie of onderhoud aangeboden zaken blijven ook gedurende de onderhouds- en
reparatie termijn volledig voor risico van koper.
11.3.1 Indien bij totstandkomen van een koopovereenkomst, waarbij verkoper aan koper enige zaak zal leveren,
koper en verkoper zijn overeengekomen dat koper enige zaak zal inruilen, zal de in te ruilen zaak eerst voor
risico van verkoper zijn vanaf het moment dat verkoper deze zaak daadwerkelijk onder zich heeft gekregen.
11.3.2 Indien tussen het totstandkomen van de koopovereenkomst en het moment dat verkoper de ingeruilde
zaak onder zich krijgt enige termijn verloopt en koper en verkoper zijn voor de ingeruilde zaak bij het
totstandkomen van de koopovereenkomst al een inruilprijs overeengekomen, kan verkoper slechts gehouden zijn
voor deze overeengekomen inruilprijs op de koopsom van de door hem, verkoper, te leveren zaak in mindering te
brengen indien en voorzover de ingeruilde zaak zich op dat moment dat verkoper deze onder zich krijgt nog in
dezelfde staat verkeert als ten tijde van het totstandkomen van de koopovereenkomst.
11.3.3 Indien de staat waarin te ruilen zaak zich op het moment dat deze aan verkoper ter beschikking wordt
gesteld slechts in geringe mate afwijkt van de staat waarin de in te ruilen zaak zich bevond ten tijde van de
totstandkoming van de koopovereenkomst, zal verkoper gerechtigd zijn een bedrag op de inruilprijs in mindering
te brengen gelijk aan de kosten zoals die normaliter door verkoper aan koper in rekening zouden worden
gebracht van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de zaak weer te brengen in de staat waarin deze zich
ten tijde van het totstandkomen van de koopovereenkomst bevond.
11.3.4 Indien de in te ruilen zaak op het moment dat deze ter beschikking van verkoper komt in belangrijke mate
afwijkt van de staat waarin deze zich bevond ten tijde van de totstandkoming van de koopovereenkomst heeft
verkoper de keus om de inruil alsnog te weigeren, dan wel om op de overeengekomen inruilprijs de kosten in
mindering te brengen als in de vorige alinea bedoeld. Van het afwijken in belangrijke mate als in de vorige volzin
bedoeld is sprake indien de kosten van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de in te ruilen zaak in
dezelfde staat brengen als deze verkeerde ten tijde van de totstandkoming van de koopovereenkomst, berekend
volgens het gewoonlijk door verkoper voor die werkzaamheden in rekening gebrachte tarief, een bedrag ad €
500,- te boven gaan.

12. OVERMACHT
12.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
12.3 Onder overmacht wordt in ieder geval de situatie verstaan dat de fabrikant respectievelijk de leverancier van
wie verkoper de goederen afneemt, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig
levert. Verkoper is hiervoor niet aansprakelijk jegens koper.
12.4 In geval van overmacht is verkoper gerechtigd, hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koop voor
zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien koper dit schriftelijk verzoekt aan verkoper,
zal verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek van de keuze van verkoper mededeling doen.
Opschorting van de levering en/of annulering van de overeenkomst is zonder verplichting tot vergoeding van
schade door verkoper aan koper.
13. GARANTIE
13.1 De door verkoper te leveren zaken, werkzaamheden en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik bestemd zijn.
13.2 De deugdelijkheid van door verkoper te verrichten reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden wordt
evenmin gegarandeerd in geval van onoordeelkundig of onvoorzichtig gebruik van de zaak waaraan de
werkzaamheden plaatsvonden door koper of derden, evenmin als voor enig gebruik door koper of derden van de
zaak waaraan de werkzaamheden plaatsvonden dat niet in overeenstemming is met het doel en/of het gebruik
waarvoor de betreffende zaak bestemd is.
13.3 Onverminderd hetgeen bepaald hierboven onder 13.1 wordt de deugdelijkheid van geleverde stacaravans of
andere zaken door verkoper gegarandeerd conform de door zijn leverancier gehanteerde voorwaarden, de
inhoud van welke voorwaarden verkoper aan koper ter kennis brengt bij het totstandkomen van de
koopovereenkomst. Het bepaalde in de vorige volzin lijdt slechts uitzondering in het geval de leverancier
gehanteerde voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor koper.
13.4 Onverminderd hetgeen bepaald hierboven onder 13.2 wordt de deugdelijkheid van door of in opdracht van
verkoper verrichte reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door verkoper gegarandeerd voor de duur van drie
maanden na het gereedkomen van de betreffende werkzaamheden. Koper kan daarop geen beroep doen indien
en voorzover sedert de door of vanwege verkoper verrichte reparatie- of onderhoudswerkzaamheden koper zelf
of derden werkzaamheden aan betreffende zaak hebben verricht.
14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat koper is uitgegaan van
door of namens verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegegevens.
14.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onoordeelkundig of onvoorzichtig gebruik van geleverde
zaken door koper, dan wel van een onoordeelkundig of onvoorzichtig gebruik van geleverde zaken door derden.
Evenmin kan verkoper worden aangesproken voor de gevolgen van een gebruik van geleverde zaken dat niet in
overeenstemming is met het doel en/of het gebruik waarvoor de geleverde zaak bestemd is.
14.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect.
14.4 Indien verkoper toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlie schade dan is de aansprakelijkheid van verkoper
beperkt tot maximaal het factuurbedrag, lathans het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
14.5 De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van verkoper.

15. VRIJWARING
15.1 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan verkoper toerekenbaar is.
15.2 Indien verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden verkoper
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is verkoper, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van verkoper en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.
16. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING
16.1 Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst,
wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met koper afgesloten overeenkomsten op te schorten
of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.
16.2 Indien de ontbinding toe te rekenen is aan koper, is verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
16.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper of van een
omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
verkoper op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
17. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN TAAL
17.1 Op alle (spoed)geschillen betreffende alle overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
of indien de bij het (spoed)geschil betrokken partij aldaar woon- of vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2 Alle geschillen betreffende enige overeenkomst met verkoper zulten steeds worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van verkoper.
17.3 De uitleg en interpretatie van de tekst van deze voorwaarden geschiedt aan de hand van de Nederlandse
versie.

