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I.  Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en/of overeenkomsten, verkopen en opdrachten welke door  
  DRIFTER CONCEPTS B.V. met derden worden aangegaan, respectievelijk worden gesloten. Deze voorwaarden zullen te allen tijde voorrang 
  hebben boven alle andere voorwaarden van derden, zelfs indien door deze derden voorrang zou zijn bedongen.

 2. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden in dienst van DRIFTER CONCEPTS B.V. voor zover deze afwijken van deze
  voorwaarden verbinden DRIFTER CONCEPTS B.V. alleen indien deze schriftelijk door haar directeur zijn bevestigd.

 3. Mochten één of meer van deze voorwaarden in strijd komen met enigerlei wettelijke bepaling, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd 
  van kracht.

 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle leveringen en diensten die door DRIFTER CONCEPTS B.V. worden verricht voorafgaand aan het 
  sluiten van een overeenkomst.

II. Plaatsing en bevestiging van de opdracht

 1. Alle door of namens DRIFTER CONCEPTS B.V. gedane offertes, prijzen en prijslijsten zijn vrijblijvend. DRIFTER CONCEPTS B.V. zal alleen aan haar 
  opdrachten gebonden zijn indien:

  a. deze schriftelijk door haar directeur worden bevestigd, en
  b. de opdracht wordt geacht te zijn aangenomen indien de koper niet binnen 8 dagen na de dag van verzending van de bevestiging
   schriftelijk bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdracht.

 2. De aanbiedingen van DRIFTER CONCEPTS B.V. zijn vrijblijvend en kunnen tot 5 dagen nadat een opdracht is verstrekt worden herroepen of
  gewijzigd.

III. Wijzigingen

  De inhoud van de orderbevestiging geldt tussen DRIFTER CONCEPTS B.V. en koper als de inhoud van de overeenkomst. DRIFTER CONCEPTS B.V. 
  is niet langer gebonden indien er wijziging van of weglating uit of toevoeging aan deze voorwaarden door de wederpartij worden aangebracht, 
  tenzij door beide partijen schriftelijk overeengekomen.

IV. Levering

 1. Tijdstip van levering
 
  De door DRIFTER CONCEPTS B.V. in de orderbevestigingen vermelde levertijden zijn slechts approximatief en binden DRIFTER CONCEPTS B.V. 
  niet. DRIFTER CONCEPTS B.V. is nimmer tot schadevergoeding gehouden wegens overschrijding van de levertijd. De levertijd is vastgesteld in de 
  verwachting dat DRIFTER CONCEPTS B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en
  hulpmiddelen aan DRIFTER CONCEPTS B.V. tijdig zullen worden geleverd. 

 2. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot annulering van de gedane overeenkomst wegens niet-tijdige levering 
  indien koper DRIFTER CONCEPTS B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij koper DRIFTER CONCEPTS B.V. een termijn moet gunnen van 
  tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 3. Wijze van levering

  De levering geschiedt door DRIFTER CONCEPTS B.V. "af fabriek", tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de goederen 
  het magazijn van (de opdrachtgever van) DRIFTER CONCEPTS B.V. verlaten, reizen deze voor rekening en risico van de koper.

  Bij aflevering op afroep zijn de goederen vanaf het ogenblik dat zij in het magazijn van DRIFTER CONCEPTS B.V. voor de koper zijn bestemd, voor 
  zijn rekening en risico. Bij levering op afroep dient de aanzegging door de koper zo tijdig te geschieden, dat DRIFTER CONCEPTS B.V. of een door 
  haar ingeschakelde derde in staat is de goederen voor die datum van afroep te produceren. Indien de koper in gebreke blijft binnen de over
  eengekomen afroeptermijn de goederen af te roepen, is DRIFTER CONCEPTS B.V. gerechtigd naar haar keuze zonder dat een voorafgaande 
  aanmaning en ingebrekestelling vereist zal zijn, hetzij de nog te leveren goederen voor rekening en risico van de koper bij zich op te slaan en 
  betaling van de koopprijs te vorderen, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en als schadevergoeding haar gecalculeerde 
  winst van de koper te vorderen.
 
 4. Lossen en laden buiten de normale werktijd kan alleen plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van DRIFTER CONCEPTS B.V..
 
 5. DRIFTER CONCEPTS B.V. heeft het recht de overeenkomst en/of gedeelten daarvan zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en is niet tot 
  aflevering verplicht in het geval van blijvende overmacht. Onder overmacht wordt verstaan die omstandigheden die de uitvoering van de
  overeenkomst verhinderen, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals het 
  wegvallen van de opdracht door de opdrachtgever van koper, diens faillissement of surseance van betaling, beperkende overheidsmaatregelen, 
  staking, brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg en overigens alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs van DRIFTER CONCEPTS B.V. niet 
  gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen nakomt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op enige schadevergoeding.

 6. Niet-levering van een gedeelte van het gekochte ontslaat de koper niet van zijn verplichting het uitgeleverde gedeelte na ontvangst van de
  factuur binnen de gebruikelijke termijn te betalen, met uitsluiting van iedere compensatie met een al of niet opeisbare tegenvordering.
  Indien zich een geval van overmacht van tijdelijke aard voordoet, is DRIFTER CONCEPTS B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadever
  goeding hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat DRIFTER
  CONCEPTS B.V. verplicht is binnen vijf maanden nadat de overmacht zich heeft voorgedaan hetzij de uitvoering van de overeenkomst te
  hervatten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. DRIFTER CONCEPTS B.V. is niet tot aflevering verplicht als de koper zijn verplichting jegens haar 
  op enigerlei wijze niet nakomt, c.q. redelijkerwijs is aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet zou (kunnen) nakomen.

V. Prijzen
 
 1. Alle door DRIFTER CONCEPTS B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

 2 DRIFTER CONCEPTS B.V. heeft het recht alle prijsverhogende factoren door te berekenen, ontstaan na het afsluiten van de overeenkomst, 
  ongeacht of deze voorzienbaar waren. Hierbij wordt gedacht aan wijzigingen in belastingen, heffingen of wijzigingen in de koersverhoudingen 
  tussen Nederlandse en buitenlandse valuta, verhogingen in de grondstofprijzen, wanneer DRIFTER CONCEPTS B.V. ter vervaardiging van zijn 
  leveringen aan de koper afhankelijk is van derden. Slechts indien de prijsverhoging plaats heeft binnen drie maanden na het sluiten van de
  overeenkomst, komt de koper het recht tot ontbinding toe. Ten aanzien van de evenredigheid van de verhoging en ten aanzien van de vraag of en 
  in hoeverre een koerswijziging ten nadele van DRIFTER  CONCEPTS B.V. heeft plaatsgevonden, is haar uitspraak bij uitsluiting beslissend.

 3. De betaling van de bruto facturen van DRIFTER CONCEPTS B.V. dienen te geschieden op de wijze als aangegeven in de factuur binnen 30 dagen 
  na factuurdatum. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van DRIFTER CONCEPTS B.V. is, is koper op grond van de 
  toepasselijke Europese wetgeving, in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd, vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, 
  waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt berekend.
  
 4. Alle eventuele incassokosten en vervolgkosten waaronder begrepen die voor de noodzakelijke rechtsgeleerde bijstand, zijn voor rekening van 
  koper, zonder dat deze een beroep op compensatie zal vrijstaan. Indien DRIFTER CONCEPTS B.V. tot het nemen van incassomaatregelen besluit, 
  komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de koper; ter keuze van DRIFTER CONCEPTS B.V. kan koper echter ook belast 
  worden met de werkelijke kosten waarvoor DRIFTER CONCEPTS B.V. zelf zal worden belast dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend 
  over het aan DRIFTER CONCEPTS B.V. verschuldigde bedrag (hoofdsom en kredietkosten-vergoeding) als buitengerechtelijke kosten aan
  DRIFTER CONCEPTS B.V. verschuldigd met een minimum van Euro 500,--.
  
 4. DRIFTER CONCEPTS B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds 
  gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter keuze van DRIFTER CONCEPTS B.V. kan bestaan in de vorm van een vooruitbetaling, 
  bankgarantie, cessie, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook is DRIFTER CONCEPTS B.V. bevoegd in daarvoor 
  naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren voor 
  zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

VI. Eigendomsvoorbehoud
 
 1. De eigendom van door DRIFTER CONCEPTS B.V. geleverde goederen gaat eerst op de koper over zodra deze aan DRIFTER CONCEPTS B.V. alles 
  heeft voldaan wat aan haar ter zake van de levering van die goederen (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en 
  kosten) verschuldigd is.
 
 2. Indien de koper de goederen heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan, wordt de afnemer van de koper van de goederen 
  ten opzichte van DRIFTER CONCEPTS B.V. de koper. De koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te 
  maken. De bewaarder moet op eerste aanmaning van de zijde van DRIFTER CONCEPTS B.V. de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn 
  opgeslagen en DRIFTER CONCEPTS B.V. in staat stellen tot terugneming van die goederen. 
 
 3. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan 
  derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien de koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet, is DRIFTER
  CONCEPTS B.V. bevoegd om de door haar geleverde goederen, waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als haar 
  eigendom op te vorderen, zowel onder de koper als bij derden, na doorlevering als hiervoor bedoeld. De koper zal door DRIFTER CONCEPTS B.V. 
  met het oog op de terugneming van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling van DRIFTER CONCEPTS B.V. 
  aan die goederen nog moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van DRIFTER 
  CONCEPTS B.V. op vergoeding van de uit een ander voor DRIFTER CONCEPTS B.V. overigens nog voortvloeiende schade.

VII. Reclame

 1. Behoudens indien het verleende garanties betreft  - in welk geval de bepalingen inzake garantie gelden - is DRIFTER CONCEPTS B.V. niet
  verplicht reclames in behandeling te nemen, indien zij niet schriftelijk zijn ingediend, en:
  
  a. indien zij niet deugdelijk gemotiveerd en schriftelijk binnen acht dagen na aankomst van de goederen bij koper zijn ontvangen, en
  b. bij verborgen gebreken binnen acht dagen nadat koper redelijkerwijs in staat is geweest het gebrek waar te nemen.
  
 2. De onder a. en b. bedoelde reclame dient bij aangetekend schrijven ter kennis van DRIFTER CONCEPTS B.V. te worden gebracht. Geen der
  reclames wordt door DRIFTER CONCEPTS B.V. aanvaard indien de goederen zich niet meer in dezelfde staat en in dezelfde verpakking bevinden 
  als bij de levering of zijn doorverkocht, behoudens zo sprake is van een verborgen gebrek. Retourzendingen aan DRIFTER CONCEPTS B.V. zijn 
  slechts toegestaan na diens voorafgaande schriftelijke toestemming; alsdan dienen deze franco te geschieden tenzij DRIFTER CONCEPTS B.V. de 
  reclame aanvaardt.
 
 3. DRIFTER CONCEPTS B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade die de koper had kunnen voorkomen door de juistheid van de levering 
  en de deugdelijkheid van de geleverde goederen te controleren, alvorens deze in gebruik te nemen.
  Reclame ontslaat de koper niet van de verplichting de behouden goederen te betalen zonder enig beroep op compensatie met een al of niet 
  opeisbare tegenvordering. Bij gegrondbevinding van een reclame is DRIFTER CONCEPTS B.V. tot niets meer gehouden dan tot vervanging van het 
  geleverde ondeugdelijke goed. DRIFTER CONCEPTS B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesseren ter zake. 
  Aansprakelijkheid voor schade wordt in elk geval steeds beperkt tot het factuurbedrag.

VIII.  Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover DRIFTER CONCEPTS B.V. ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd is zij slechts verplicht de schade van koper te vergoeden 
  tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraars wordt uitgekeerd.

 2. Eventuele aansprakelijkheid, anders dan waarop artikel VIII lid 1 betrekking heeft, vanwege toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de 
  overeenkomst of anderszins voortvloeiend uit de wet wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat DRIFTER CONCEPTS B.V. ter zake van de 
  overeenkomst of een onderdeel daarvan aan koper in rekening zou hebben gebracht respectievelijk heeft gebracht.

 
 3. DRIFTER CONCEPTS B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of zal ontstaan doordat producten niet voldoen aan wettelijke of andere eisen en 
  normen dan die door Nederlandse of Europese wetgeving is voorgeschreven en evenmin voor schade of waardevermindering aan goederen, die 
  zich ter bewerking onder derden bevinden, zelfs indien koper daarvan niet op de hoogte is.

 4. DRIFTER CONCEPTS B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

 5. DRIFTER CONCEPTS B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door voorschriften, instructies,
  voorgeschreven werkwijzen, voorgeschreven of beschikbaar gestelde materialen of zaken of enige vergelijkbare andere handeling of instructie 
  afkomstig van koper.

 6. Overeenkomsten van DRIFTER CONCEPTS B.V. met derden - ter realisatie van deze overeenkomst - worden geacht in naam van de koper te 
  worden gesloten. Koper heeft DRIFTER CONCEPTS B.V. door ondertekening van de overeenkomst hiertoe - voor de duur van de uitvoering van 
  enige door DRIFTER CONCEPTS B.V. aangenomen werk of taak - een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt.

 7. Na de oplevering worden de door deze derde verstrekte garanties rechtstreeks overgedragen aan de koper, die deze zal aanvaarden. Enigerlei 
  aanspraak die de koper meent te hebben op DRIFTER CONCEPTS B.V. ter zake van werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd, dient de 
  koper mitsdien geldend te maken tegenover deze derden. DRIFTER CONCEPTS B.V. is hiervoor niet aansprakelijk.

 8. DRIFTER CONCEPTS B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de surseance van betaling of het faillissement van de door 
  DRIFTER CONCEPTS B.V. ingeschakelde derden bij de uitvoering van het werk.

 9. Alle door DRIFTER CONCEPTS B.V. geleverde producten voldoen aan de essentiële eisen van de Europese richtlijn voor de Algemene
  Productveiligheid, dan wel een richtlijn, die deze zal vervangen respectievelijk opvolgen. Indien een koper van de producten van DRIFTER
  CONCEPTS B.V. deze buiten Europa brengt of al dan niet rechtstreeks afneemt van een buiten Europa gevestigde fabrikant van DRIFTER
  CONCEPTS B.V., dan wel producten koopt bestemd voor een buiten Europa gelegen markt, is de koper volledig aansprakelijk voor de buiten 
  Europa geldende eisen ondermeer van productveiligheid. Deze kopers dienen zelf zo nodig productaansprakelijkheidsverzekeringen te sluiten en 
  ervoor zorg te dragen, dat de producten aan de eisen van het land respectievelijk van de markt van hun afnemers voldoen. DRIFTER
  CONCEPTS B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele andere eisen aan door haar geleverde producten dan die 
  gesteld door de Nederlandse wet en de Europese Richtlijnen. 

 10. Indien koper van oordeel is dat hij schade heeft geleden en/of, niet gehouden is tot betaling van de koopsom en/of recht heeft op terugbetaling 
  van het eventueel reeds betaalde, dient koper DRIFTER CONCEPTS B.V. hiervan in kennis te stellen uiterlijk binnen één maand nadat hij de schade 
  redelijkerwijs had kunnen ontdekken en dient hij hierover uiterlijk binnen twee maanden nadat hij de schade redelijkerwijs had kunnen ontdekken 
  een procedure bij de bevoegde rechter te entameren, bij gebreke waarvan een eventueel recht op schadevergoeding, een eventueel recht tot 
  niet-betaling van de koopsom, respectievelijk een eventuele vordering tot terugbetaling van de koopsom komt te vervallen

IX. Auteursrecht, merken en handelsnamen.

 1. Koper kan door DRIFTER CONCEPTS B.V. verplicht worden gesteld het handelsmerk en/of de productnamen van de producten van DRIFTER 
  CONCEPTS B.V. in haar publicaties en/of documentatie te vermelden.

 2. DRIFTER CONCEPTS B.V. heeft het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, modellen, 
  tekeningen, schetsen, foto's en andere afbeeldingen van haar ontwerpen.

 3. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van DRIFTER CONCEPTS B.V. te herhalen, verveelvoudigen, openbaar maken, 
  kopiëring of op belangrijke onderdelen nabootsen van ontwerpen van DRIFTER CONCEPTS B.V. zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke
  toestemming.

X. Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel en/of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

XI. Geschillen

 1. Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen DRIFTER CONCEPTS B.V. en koper zullen eerst voorgelegd worden aan een
  gecertificeerd NMI mediator naar de keuze van partijen. 

 2. Alleen indien mediation niet tot een oplossing van een geschil leidt, zal ter keuze van DRIFTER CONCEPTS B.V. een geschil beslecht worden door 
  de daartoe bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande, dat wanneer daarvoor de internationale tractaten betreffende de rechtsverhouding 
  tussen Nederland en het land van de koper mochten gelden, de koper daaraan onderworpen is. 
 
 3. De Nederlandse tekst van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is in elk geval beslissend.


