Algemene verkoopvoorwaarden MOKADOR Benelux BV
Hieronder vindt u de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankopen van MOKADOR
koffie en koffiemachines en koffiegerelateerde producten.
I.

AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
a. Alle aanbiedingen van MOKADOR, hoe ook, zijn vrijblijvend, MOKADOR heeft het recht een
bestelling te weigeren indien de klant nog niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
b. Alle bestellingen van MOKADOR koffiecupjes, koffiemachines en koffie gerelateerde producten
moeten gericht zijn aan MOKADOR ( MOKADOR Benelux BV, Crispijn 3, 3255NB OudeTonge) waarbij de gewenste zaken en aantallen daarvan dienen te worden opgegeven. De
minimum hoeveelheid MOKADOR koffie per bestelling bedraagt 200 koffiecupjes.

II.

LEVERING EN TRANSPORT
a. Verzending vindt plaats voor risico en voor rekening van MOKADOR.
b. MOKADOR doet haar best om een levering te laten plaatsvinden binnen 3 werkdagen na
ontvangst van de bestelling. Overschrijding van deze termijn verleent de koper nimmer enig
recht, tenzij de overschrijding meer dan 10 dagen duurt.
c. De koper dient de zaken bij aflevering te controleren op gebreken en juiste aantallen en soort.
Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in of aan de levering/zaken dienen door de
koper meteen, doch uiterlijk op de vijfde dag na aflevering bij MOKADOR te zijn ingediend door
middel van een daartoe strekkend schrijven, bij gebreke daarvan wordt de koper geacht de
zaken te hebben aanvaard in goede en overeengekomen staat, soort en aantallen.

III.

PRIJZEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BETALING
a. Bestellingen worden in rekening gebracht tegen prijzen zoals die gelden op de dag van de
bestelling.
b. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald door de koper. Al dan
niet terechte reclames geeft de koper niet het recht op opschorting van enige betaling of enige
schuldvergelijking.
c. De eigendom van de geleverde zaken gaat niet over voordat al het door de koper aan de
verkoper verschuldigde uit welken hoofde ook, is voldaan.
d. Bij niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke betaling is al wat de koper verder nog verschuldigd is
onmiddellijk opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling, in welk geval de koper jegens
MOKADOR een boeterente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsook alle
buitengerechtelijke incassokosten.

IV.

GESCHILLEN
a.

Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen
tussen partijen. Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing.

