ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij ILEXYS BV, gevestigd te Beerta (verder ILEXYS genoemd), zaken aan derden (verder
afnemer genoemd) verkoopt.
1.2. ILEXYS wijst toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden
uitdrukkelijk van de hand. Deze zijn derhalve nimmer van toepassing.
1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Bovendien dient een zodanig
niet werkzaam beding te worden omgezet in een wel werkzaam beding met zoveel mogelijk
dezelfde strekking.
2. Offertes en prijzen
2.1. Alle door ILEXYS uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijzen, ook die staan vermeld in
catalogi en prijscouranten, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, montage- en
verpakkingskosten, belastingen en accijnzen.
2.3. ILEXYS is gerechtigd wijzigingen in de kostprijs door te berekenen, zoals loonsverhogingen,
gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, wijziging in omzetbelasting, onvoorziene
prijsverhogingen van leveranciers of welke verhogingen of wijzigingen dan ook, ook al is
een order schriftelijk bevestigd en/of een overeenkomst reeds tot stand gekomen.
2.4. Tenzij anders vermeld, is een offerte gedurende 4 weken van kracht.
3. Overeenkomsten
3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra ILEXYS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan
wel bij het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodra ILEXYS met de
uitvoering van de overeenkomst start.
3.2. De opdrachtbevestiging van ILEXYS wordt geacht de inhoud van de overeenkomst weer te
geven.
4. Levertijd
4.1. De aangegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend en zijn in ieder geval niet van toepassing
bij overmacht van welke aard dan ook.
4.2. ILEXYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de termijn.
4.3. Afnemer is niet gerechtigd bij overschrijden van de levertijd de order te annuleren of de
overeenkomst te ontbinden of nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
4.4. Tenzij anders is overeengekomen levert ILEXYS de zaken “af magazijn ILEXYS” of “af een
door ILEXYS aangewezen locatie” af.
4.5. Het risico voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de verpakking en het
vervoermiddel, alsmede het risico van transport en lossing rust op afnemer, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Overmacht
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5.1.

5.2.

Indien ILEXYS, door overmacht niet in staat is aan één of meer van haar verplichtingen te
voldoen, dan heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan geheel of
gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan: oorlog,
oorlogsgevaar en oproer, belemmerende of beperkende maatregelen van binnen- en
buitenlandse overheden, brand, sabotage, werkstaking, vervoerstremmingen,
tekortkomingen van leveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge
waarvan de uitvoering van de order of overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. De afgeleverde zaken blijven eigendom van ILEXYS, totdat afnemer volledig aan al zijn
(betaling) verplichtingen jegens ILEXYS heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen
waarvoor art 3:92 BW het maken van een eigendomsvoorbehoud toestaat.
6.2. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, te allen
tijde door ILEXYS worden teruggenomen, terwijl afnemer alsdan verplicht is deze
goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ILEXYS te retourneren.
6.3. Afnemer is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de zaken te beschikken op een wijze
waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud van ILEXYS zou worden aangetast.
7. Betaling
7.1. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op
een door ILEXYS aan te wijzen rekening, zonder aftrek van enige korting en zonder het recht
van schuldcompensatie, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Geschillen, van welke aard ook, geeft afnemer nimmer het recht betalingen te weigeren
en/of op te schorten.
7.3. Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is deze zonder verdere
aanmaning of sommatie van rechtswege in verzuim en is ILEXYS gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar overige rechten ingevolge wet,
overeenkomst en deze voorwaarden. Daarnaast is afnemer zonder aanzegging een rente
verschuldigd over de openstaande opeisbare vorderingen van ILEXYS van 1,5 % per maand,
waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt beschouwd. ILEXYS is alsdan
gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van deze afnemer met onmiddellijke
ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze jegens deze afnemer schadeplichtig te
zijn. In geval van (al dan niet gerechtelijke) invordering is afnemer - naast de verschuldigde
hoofdsom en rente - eveneens alle door ILEXYS gemaakte gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten verschuldigd; de buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 125,-. Niet betaling door afnemer van enige factuur op de
vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op die
afnemer bestaande vorderingen ten gevolge.
7.4. Betalingen zullen, ondanks andersluidende verklaringen van afnemer, in eerste instantie in
mindering strekken op de verschuldigde incassokosten, de boeterente en de wettelijke
rente, in die volgorde, van de oudste facturen.
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8. Auteursrecht
8.1. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door ILEXYS uitgebrachte
brochures, catalogi, prijscouranten, overige schrifturen, informatiedragers en software is
zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan. ILEXYS aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in deze
schrifturen.
9. Zichtzendingen/monsters
9.1. Zichtzendingen/monsters zullen slechts als indicatief voor de te leveren zaken kunnen
worden beschouwd en ILEXYS staat niet in voor gelijkheid van de geleverde zaken aan de
zichtzending/monster.
10. Garantie en reclames
10.1. De door ILEXYS verstrekte afbeeldingen, tekeningen, zichtzendingen/monsters, maten,
gewichten, draagvermogens, chemische bestendigheid en overige technische specificaties
zijn in hoofdzaak ontleend aan opgaven van de door ILEXYS vertegenwoordigde
leveranciers. Deze gegevens zijn niet bindend, doch slechts bedoeld om een algemene
voorstelling te geven. Afwijkingen van aldus verstrekte gegevens geven geen recht op
reclame.
10.2. ILEXYS staat niet in voor de geschiktheid van de zaken voor een bepaald doel en een
bepaalde toepassing, tenzij ILEXYS dit schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.
10.3. Voor zaken die niet door ILEXYS zijn vervaardigd, is de garantie beperkt tot die welke
schriftelijk met afnemer is overeengekomen. Bij gebreke van dergelijke afspraken geldt
dat ILEXYS uitsluitend gehouden is afnemer in verbinding te brengen met de fabrikant en
haar garantieaanspraken jegens de fabrikant aan afnemer over te dragen.
10.4. Indien afnemer betalingsverplichtingen jegens ILEXYS niet nakomt, kan ILEXYS de
nakoming van de garantieverplichtingen opschorten.
10.5. De garantie houdt in dat ILEXYS naar haar beoordeling ofwel de geleverde zaken repareert
ofwel deze vervangt.
10.6. Reclames dienen binnen 8 dagen na leveringsdatum schriftelijk ter kennis van ILEXYS te
worden gebracht, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake is vervallen. Is de reclame
gegrond, dan is ILEXYS tot geen andere verplichting gehouden dan tot vervanging of
herstel van de geleverde zaak.
10.7. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien: afnemer ILEXYS niet binnen 5 dagen
na ontdekking van het gebrek schriftelijk informeert, afnemer niet de vereiste
medewerking verleent, afnemer zelf tot reparatie is overgegaan.
10.8. Ter zake uiterlijk waarneembare gebreken geldt dat de garantieverplichting vervalt indien
afnemer niet binnen 3 werkdagen na inontvangstneming van de betreffende zaken
schriftelijk bij ILEXYS protesteert. Afnemer is gehouden de zaken bij inontvangstneming
grondig te onderzoeken.
11. Aansprakelijkheid
11.1. ILEXYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers,
fabrikanten of anderszins heeft betrokken.
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11.2. ILEXYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard of in welke vorm
dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen
advies en/of voorlichting.
11.3. ILEXYS is nimmer aansprakelijk voor fouten van hulppersonen of derden die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, ook al zijn deze door ILEXYS ingeschakeld.
11.4. Afnemer verbindt zich ILEXYS te zullen vrijwaren voor elke aanspraak tot
schadevergoeding jegens ILEXYS ter zake van of in verband met de door ILEXYS aan
afnemer geleverde zaken.
11.5. De aansprakelijkheidsbeperking van 12.1 t/m 12.4 geldt niet ingeval afnemer opzet of
grove schuld van ILEXYS bewijst.
11.6. Zo er al aansprakelijkheid van ILEXYS is, dan deze steeds beperkt tot directe schade.
ILEXYS is derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
11.7. Afnemer dient, op straffe van verval van recht, rechtsvorderingen strekkende tot
vergoeding van schade binnen 1 jaar na het intreden van de schade tegen ILEXYS in te
stellen.
12. Verzuim afnemer
12.1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke
voor hem uit de met ILEXYS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval
van faillissement, surséance van betaling, stillegging, staking of omzetting van de
ondernemingsactiviteiten en/of de rechtsvorm, overlijden of liquidatie van afnemer, dan
wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ILEXYS het recht zonder
enige in verzuimstelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen ILEXYS en afnemer
bestaande overeenkomst(en) (voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd) als ontbonden
te beschouwen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, en van afnemer
betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten,
schaden en interesses, veroorzaakt door het verzuim van afnemer.
12.2. Indien ILEXYS in financieel of zakelijk opzicht ongunstige berichten over afnemer ontvangt,
is zij gerechtigd, indien afnemer niet binnen redelijke termijn op de door ILEXYS gewenste
wijze zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen, de overeenkomst
eenzijdig per brief te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn,
en van afnemer betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten.
13. Montage
13.1. Ingeval ILEXYS ingevolge de overeenkomst ook montagewerkzaamheden dient te
verrichten bij afnemer of een derde, geldt dat deze werkzaamheden, bij gebreke van
andersluidende afspraken, tegen de gebruikelijke tarieven worden verricht.
13.2. Afnemer dient ervoor te zorgen dat ILEXYS de werkzaamheden ongestoord kan
verrichten, dat de normale voorzieningen beschikbaar zijn en dat de inrichting en
werkmaterialen aan alle veiligheidseisen voldoen. ILEXYS is gerechtigd eventuele
meerkosten, ontstaan door niet aan ILEXYS toe te rekenen oorzaken, bij afnemer in
rekening te brengen.
13.3. Afnemer vrijwaart ILEXYS van alle eventuele aanspraken van derden terzake ongevallen of
schade, die tijdens deze montagewerkzaamheden anders dan door ernstige nalatigheid
van werknemers van ILEXYS ontstaan.
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13.4. Bij het gereedkomen van de werkzaamheden dient afnemer aanwezig te zijn en te
controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst
of voorwaarden, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Voor eenvoudige, niet technische
(incasso)geschillen is ook de Nederlandse (Kort Geding) Rechter bevoegd
Beerta, 26 november 2015
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