
                    

  

  

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN  EVERSYS NEDERLAND BV 

 1. Toepasselijkheid en definities 
1.1  Leverancier is Eversys NL B.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, nummer 33.25.27.56 
1.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen (“Overeenkomst(en)”) van Eversys 

NL en tevens op alle afspraken tussen Eversys NL en de koper (de "Klant") tot de aankoop van vol- en halfautomatische Espresso machine(s) van het 
merk Eversys, service contract en/of de verzorging van de espresso machine en aanverwante apparatuur. In geval van strijdigheid tussen een van 
deze voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst wanneer geen sprake is van een kennelijke 
schrijffout. De Klant die eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid ervan op latere 
Overeenkomsten. 

1.3 Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien deze schriftelijk en ondubbelzinnig door 
Eversys NL zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd. Voor zover de Klant eigen algemene inkoopvoorwaarden gebruikt, verwerpt Eversys NL deze 
uitdrukkelijk. 

 
2. Aankoop van espresso machine en aanverwante apparatuur 
2.1  Alle door Eversys NL op basis van aankoop geleverde espresso machine(s) blijven ten alle tijden 100% juridisch én economisch eigendom van 

Eversys NL totdat De Klant de volledige aankoopfactuur heeft voldaan. De Klant is verplicht de espresso machine onmiddellijk terug te geven indien 
de Overeenkomst afloopt, is opgezegd of ontbonden omdat de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, of in één van de gevallen 
genoemd in slotbepaling 6.1. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het voortijdig inleveren of innemen van de espresso machine(s). 

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan Overeenkomst tussentijds niet worden opgezegd door De Klant en kunnen de rechten en 
verplichtingen van Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eversys NL aan anderen worden overgedragen. 

2.3 De Overeenkomst verplicht de Klant tot het betalen van de kosten verbonden en voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
2.4  In alle gevallen is de Klant verschuldigd, de door Eversys NL in verband met de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten, openstaande en 

nog niet verschenen aankooptermijnen, berekend naar rato van de duur van de Overeenkomst conform de dan geldende prijslijst van Eversys NL; 
onverminderd het recht van Eversys NL tot het vorderen van schadevergoeding. 

2.5 Gebruiksinstructies. Voor elke ter beschikking gestelde espresso machine gelden de volgende (gebruiks-) voorwaarden en andere verplichtingen: 
a. De espresso machine zal zorgvuldig worden behandeld, met inachtneming van Eversys machine richtlijnen, wettelijke voorschriften en 

aanwijzingen aan de contactpersoon op locatie bij installatie.  
b. Klant is verplicht espresso machine op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging, verlies, diefstal, brand- en 

inboedelschade. 
 
3. Levering 
3.1  De leverings- en installatiedatum van de espresso machine wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Eversys NL en De Klant. 
3.2  Eversys NL zal de espresso machine op basis van "delivered at place" (Incoterms, meest recente versie) leveren, plaatsen en bedrijfsklaar installeren 

tegen de dan geldende leverings- en installatietarieven van Eversys NL vastgelegd in de Overeenkomst.  
3.3  Levering en installatie van (nabestelde) espresso machine, aanverwante apparatuur en reinigingsmiddelen geschiedt uit voorraad of in overleg op 

bestelling na schriftelijke orderbevestiging verwoordt in de Overeenkomst.   
 
4. Facturatie en betalingscondities 
4.1 Levering en installatie van de espresso machine verbonden aan deze overeenkomst: betaling volgens gestelde betaaltermijn vermeldt op de online 

verzonden factuur aan het door u opgegeven mailadres.   
4.2 Opdracht tot levering (en installatie) van espresso machine en reinigingsmiddelen: betaling binnen gestelde betaaltermijn vermeldt op de online 

verzonden factuur aan het door u opgegeven mailadres. 
4.3 Service Contract en service taken buiten het service contract: betaling volgens overeenkomst en betaaltermijn vermeldt op de factuur. 
4.4   Eversys NL facturen worden digitaal aan De Klant verstuurd en zijn tenzij anders overeengekomen in Euro’s en exclusief het geldende BTW tarief. 
 
5. Garantie en Technische Service van Espresso machine 
5.1   Volgens deze Overeenkomst maakt de verlening van de wettelijke garantie gedurende 12 maanden na installatie onderdeel uit van de aankoopprijs. 
5.2   Bij gebreke van Technische Service door of in opdracht van Eversys NL, vervalt elke vorm van garantie. 
5.3 Garantie vervangingen worden onder regie van Eversys NL uitgevoerd door reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Vervangen garantie 

onderdelen komen in het bezit van Eversys NL. Eversys NL zorgt voor de verdere afhandeling met de fabriek. 
5.4 De uitvoer van de garantie leidt niet tot het verlengen of opnieuw beginnen van de garantie termijn. 
5.5 Van garantie en service in de garantie periode kan alleen sprake zijn als de leverings- en betalingsvoorwaarden volledig zijn gerespecteerd.  
 
6. Slotbepalingen  
6.1  Alle vorderingen van Eversys NL worden terstond opeisbaar, en Eversys NL heeft het recht de Overeenkomst(en) met de Klant terstond zonder 

ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden, wanneer beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de Klant wordt gelegd, surseance van 
betaling of faillissement van de Klant is aangevraagd, de Klant de onderneming liquideert of in een andere rechtsvorm omzet, aan een derde 
overdraagt dan wel zijn plaats van vestiging of woonplaats naar het buitenland verhuist. 

6.2  Het is de Klant niet toegestaan een schuld aan Eversys NL te verrekenen met een al dan niet betwiste schuld van Eversys NL aan de Klant, of zijn 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. 

6.3  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wegens de inning door Eversys NL van een vordering op de Klant, zijn voor rekening van de Klant. 
De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 150,00 excl. BTW. 

6.4  De aansprakelijkheid van Eversys NL en/of haar ondergeschikten en hulppersonen voor schade wegens een tekortkoming is beperkt tot de directe 
schade en tot maximaal de restwaarde van de geleverde Espresso machine. Onder directe schade valt in geen geval winstderving, immateriële 
schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant en 
rente en kosten.  

6.5  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een uit de Overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend geschil zal 
uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Den Haag. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de 
Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

6.6 Overeenkomst wijzigingen zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend door beide Partijen. 
6.7  Mededelingen zullen ingevolge deze Overeenkomst steeds schriftelijk worden gedaan. 
 
Eversys NL. Januari 2019. Wijzigingen voorbehouden. 


