
 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 

Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en maken onlosmakelijk deel uit van iedere overeenkomst die betrekking heeft op 

verkoop van goederen en/of diensten door Crinc B.V. gevestigd aan de Gorbatsjovstraat 28 te Gouda, 

handelend onder de naam Ballen Enzo, hierna te noemen: verkoper. In deze voorwaarden wordt met 

‘koper’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Crinc B.V. goederen koopt of diensten van 

welke aard dan ook afneemt. 

1.2 Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voor zover die 

voorwaarden of bedingen door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door 

verkoper aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de overeenkomst waarop deze 

betrekking heeft.  

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van koper vinden nadrukkelijk geen toepassing, tenzij 

schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 

Totstandkoming en wijziging overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen, door of vanwege verkoper gedaan, zijn geldig gedurende 30 dagen na de 
datum van de aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle aanbiedingen en offertes 
door verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor 
aanvaarding is opgenomen.  
 
2.2 Aanbiedingen blijven eigendom van de verkoper, evenals de verstrekte ontwerpen, tekeningen 

en bijlagen. 

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van verkoper ontheffen haar van de 
nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na 
de totstandkoming van de overeenkomst. 
 
Uitvoering van de overeenkomst 
 
3.1 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over het geheel 

overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van verkoper zijn 

gesteld en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de 

verwachting, dat verkoper kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de 

nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe 

slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  

3.2 In gevallen, waarin verkoper ten gevolge van overmacht niet kan leveren, heeft zij het recht om 

de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder dat verkoper gehouden zal zijn in enigerlei vorm of 

tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen. 

3.3 Onder overmacht, wordt onder andere verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 

molest, diefstal, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering 

van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper benodigde 

materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 



 

transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de 

risicosfeer van verkoper ontstaan. 

3.4 De levering geschiedt door aflevering bij koper. Na levering gaat het risico van de producten over 

op de koper. 

3.5 De producten zullen door verkoper bezorgd worden bij koper, dan wel worden geïnstalleerd op  

de wijze zoals in de orderbevestiging is bepaald. 

3.6 Indien de levering wordt uitgesteld of vervroegd op verzoek van koper, dient koper de kosten 

hiervan te vergoeden. 

3.7 Indien verkoper werkzaamheden verricht ter zake het installeren van producten bij koper, dan 
dient koper zorg te dragen voor de volgende voorwaarden: 
 a. er bevinden zich geen kinderen op en rond het installatie terrein. 

b. er moeten voldoende stopcontacten zijn, waaronder een schone groep;  een schone groep 
is niets meer dan een groep die nog ongesplitst is in verschillende apparatuur. 

 c. Koper draagt zorgt voor een keuring van geleverde en gewijzigde speeltoestellen conform 
de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de 
orderbevestiging. 
 
Prijzen  
 
4.1 Alle verkoopprijzen zijn netto exclusief btw zonder aftrek of korting. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld, zijn verkoopprijzen exclusief transport, exclusief installatie en exclusief materialen en zaken 
ten behoeven van de installatie zoals stekkers, snoeren en kabels. 
 
4.2 Alle verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst 
geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen et cetera. Verkoper behoudt zich het recht voor om 
prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, belastingen, heffingen enz. 
plaatsvinden voor het overeengekomen tijdstip van levering. 
 
 Betaling 

 
5.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verkoper factureert 50% 

van het factuurbedrag na ontvangst van de door koper ondertekende opdrachtbevestiging. Na 

levering van de producten factureert verkoper het restantbedrag. 

Aansprakelijkheid 
 
6.1 Elke aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt uitgesloten. Als zich bij de uitvoering 

van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten begrepen wordt) 

voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 

aansprakelijkheidsverzekering van verkoper aanspraak geeft. De in dit artikel opgenomen 

beperkingen gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van 

verkoper. 

Garantie 
 
7.1 Garantie op alle geleverde producten is één jaar;  

7.2 Uitzondering op artikel 7.1 kunnen uitsluitend schriftelijk in de orderbevestiging worden 

overeengekomen. 



 

7.3 Op reparaties en onderhoud van producten wordt geen garantie gegeven. 

7.4 De garantie is niet van toepassing indien: 

a. het gebrek ontstaan is door onjuist gebruik van het product door koper; 

b. koper ondeugdelijke wijzigingen, reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd aan het 

product;  

c. het gebrek geheel of gedeeltelijk een gevolg is van het niet volgen van de gebruiksaanwijzing 

of de montagehandleiding;  

d. het gebrek een gevolg is van normale slijtage; 

e. het gebrek een gevolg is van het gebruik voor andere doeleinden dan normaal gebruik. 

 

Annulering 
 

8.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na 

schriftelijke bevestiging van verkoper. 

8.2 Bij annulering van standaard producten wordt een vergoeding in rekening gebracht van 30% van 

de verkoopprijs. 

8.3 Bij annulering voor speciaal vervaardigde producten, dan wel producten die op verzoek in een 

afwijkende kleur zijn gemaakt, zal deze vergoeding bestaan uit de daadwerkelijk door verkoper 

gemaakte kosten. 

Geschillen en toepasselijk recht 

 
9.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht 

van toepassing. 

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, 

zullen worden onderworpen aan het oordeel van het bevoegd gerecht in Rotterdam, Nederland.  


