Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies
Algemeen: Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Pronkstuk:
Pronkstuk
Woonadvies,
gevestigd
te
Bergschenhoek, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer: 24254208;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van het Product;
Afnemer: de koper/opdrachtgever en een ieder die met
Pronkstuk een Overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Bruikleenovereenkomst: de Overeenkomst die Afnemer in
staat stelt om Producten in de vorm van zaken gedurende
enige tijd op proef te gebruiken;
Consument: de Afnemer, natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot
de Producten, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen, al dan niet ter voorbereiding of
uitvoering daarvan;
Overeenkomst Op Afstand: de Overeenkomst waarbij tot
en met het sluiten van die Overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor
communicatie op afstand;
Product: iedere zaak, dienst en alle door Pronkstuk te
verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van
een Overeenkomst.
Artikel 1:
Toepasselijkheid:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en Overeenkomst, tenzij daarvan door
partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. In geval van
strijd tussen deze voorwaarden en de Overeenkomst,
prevaleert de Overeenkomst.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien en voor zover op enig moment op een bepaling
in deze algemene voorwaarden door Pronkstuk geen
beroep kan worden gedaan, bijvoorbeeld wegens strijd
met dwingende consumentenregelgeving, dan komt aan
die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat Pronkstuk daarop
wel een beroep kan doen.
1.4 Indien Pronkstuk niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Pronkstuk het
recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van
deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2:
Offertes, aanbiedingen en prijzen:
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pronkstuk zijn
gedurende 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij
in de offerte een afwijkende termijn voor aanvaarding
is opgenomen en/of
het Product waarop de offerte of aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn vermelde
prijzen inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege
alsmede verpakkings- en administratiekosten en exclusief
verzendkosten en eventuele reiskosten.
2.3 Pronkstuk is gerechtigd de door haar gehanteerde
prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat
reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen
worden indien de kostprijsbepalende factoren waarop de
prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de
Overeenkomst en vóór Aflevering zijn gewijzigd. Indien de
prijs wordt verhoogd, heeft de Consument het recht de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat

levering van het Product later dan drie (3) maanden na
het tot stand komen van de Overeenkomst zal
plaatsvinden.
2.4 Pronkstuk is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder)
te presteren, van Afnemer zekerheid te eisen dat zowel
aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt
voldaan. De zekerheid wordt gesteld op de door Pronkstuk
bepaalde wijze, zoals betaling van een voorschot, indien
en voor zover rechtens toegestaan.
Artikel 3:
Overeenkomst en uitvoering
3.1 Is voor de uitvoering een termijn overeengekomen,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient Afnemer Pronkstuk schriftelijk in gebreke
te stellen. Pronkstuk dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
Overeenkomst. Overschrijding van een termijn geeft
Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
3.2 Pronkstuk heeft het recht bij uitvoering van de
Overeenkomst derden in te schakelen.
3.3 Pronkstuk is gerechtigd de Overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Pronkstuk de uitvoering van onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten, totdat Afnemer de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft
goedgekeurd
en
Afnemer
zijn
betalingsverplichtingen tot dan toe is nagekomen.
3.5 Indien Pronkstuk gegevens behoeft van Afnemer voor
uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer
deze juist en volledig aan Pronkstuk ter beschikking heeft
gesteld. Afnemer is bovendien verplicht Pronkstuk direct te
informeren over feiten en/of omstandigheden die
uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
3.6 Afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet met
Pronkstuk zijn overeengekomen, zodanig en tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van de Overeenkomst met
Pronkstuk daarvan geen vertraging ondervindt. Afnemer
zorgt er voorts voor dat de plaats van uitvoering goed
bereikbaar is en zal ook overigens alles doen wat
redelijkerwijs mogelijk is om een vlotte uitvoering mogelijk
te maken.
3.7 Afnemer is verplicht zorgvuldig zorg te dragen voor de
artikelen, materialen en eventueel gereedschappen van
Pronkstuk, die zich onder Afnemer of op het adres van
Aflevering bevinden.
3.8 Indien Afnemer in gebreke blijft te voldoen aan het
bepaalde in artikellid 3.5, 3.6 en/of 3.7 dan is Afnemer
aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van
Pronkstuk die daarvan het gevolg zijn, onverminderd de
overige rechten van Pronkstuk.
3.9 Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt
door:
onjuistheden
in
door
Afnemer
opgedragen
werkzaamheden en in door Afnemer aangedragen
gegevens, zoals maten, kleuren, hoeveelheden, soort
stof etc.;
onjuistheden in door Afnemer verlangde constructies
en werkwijzen;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door
Afnemer ter beschikking worden gesteld.
3.10 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
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Aanvulling of wijziging van de Overeenkomst kan
gevolgen hebben voor de prijs en de uitvoeringstermijn.
Artikel 4:
Overmacht:
4.1 Pronkstuk is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Afnemer indien zij gehinderd wordt
door Overmacht.
4.2 Onder Overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet
en
jurisprudentie
wordt
begrepen,
elke
omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge
waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs
door Afnemer niet meer kan worden verlangd. Onder een
dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen
staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel,
storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand
en
andere
bedrijfsstoornissen,
in-,
uiten
doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering
door toeleveranciers van Pronkstuk en overige buiten de
controle
van
Pronkstuk
liggende
gebeurtenissen.
Daarnaast zal Pronkstuk zich steeds op Overmacht kunnen
beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken
en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering
van de Overeenkomst bedient.
4.3 Pronkstuk heeft ook het recht zich op Overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Pronkstuk haar verbintenis had moeten nakomen.
4.4 Pronkstuk kan gedurende de periode dat de
Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4.5 Voor zoveel Pronkstuk ten tijde van het intreden van
Overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, is Pronkstuk gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat aan Afnemer te factureren.
Artikel 5:
Betaling:
5.1 Betaling dient vooruit te geschieden, indien en voor
zover rechtens toegestaan. In het geval een factuur wordt
toegezonden is de betalingstermijn netto per omgaande,
tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is
aangegeven. Een beroep op opschorting, verrekening of
aftrek, is uitgesloten, inden en voor zover rechtens
toegelaten.
5.2 Levering zal eerst dan geschieden nadat het volledige
factuurbedrag is betaald.
5.3 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim
en is Afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de
wettelijke handelsrente dan wel -indien Afnemer een
Consument is- de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de
vervaldag van de desbetreffende factuur tot aan de dag
der algehele voldoening. Alle incassokosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van
Afnemer. De buitengerechtigde incassokosten bedragen
15% van de hoofdsom met een minimum van € 250. Indien
Afnemer een Consument is, dan bedragen de
buitengerechtelijke kosten in afwijking van de vorige
volzin:
15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--,
met een minimum van EUR 40,-10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,-5% van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--

1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,-0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten
EUR 6.675,-- bedraagt.
5.4 Reclameren omtrent de facturering kan slechts binnen
de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden
ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting
van Afnemer niet op.
5.5 Betaling strekt allereerst in mindering op de
verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke
incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in
volgorde
van
ouderdom
op
de
openstaande
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van
Afnemer.
5.6 Bij het uitblijven van betaling op het moment van
Aflevering is Pronkstuk gerechtigd niet over te gaan tot
Aflevering. Indien en voor zover Pronkstuk niet overgaat tot
Aflevering is Afnemer gehouden aan Pronkstuk de kosten
van transport en opslag te voldoen ad € 50 per dag, een
gedeelte van een dag daaronder begrepen, totdat
Aflevering alsnog plaatsvindt.
-

Artikel 6:
Retourzending, reclamatie en garantie:
6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
harerzijds is Pronkstuk niet verplicht een retourzending van
Afnemer te accepteren. Indien retourzending zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Pronkstuk
plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag
na aankomst voor rekening en risico van Afnemer.
6.2 Het risico van retour gezonden Producten blijft berusten
bij Afnemer totdat Pronkstuk schriftelijk de retourzending
en de retour gezonden Producten heeft aanvaard, aan
welke
aanvaarding
Pronkstuk
voorwaarden
kan
verbinden.
6.3 Retournering c.q. (indien het een Overeenkomst Op
afstand betreft) het recht van herroeping is uitgesloten bij
de volgende Producten:
a. Producten die door Pronkstuk tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Producten die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;
d. Producten die snel verouderen of die na
retournering door Afnemer niet meer als zijnde nieuw
door Pronkstuk kunnen worden doorverkocht voor de
oorspronkelijke verkoopprijs;
e. behangrollen;
f.
door
Pronkstuk
aan
Afnemer
gegeven
interieuradviezen.
6.4 Indien een Product met uiterlijk zichtbare afwijkingen,
waaronder schade zoals lakschade, door Pronkstuk wordt
afgeleverd, dient Afnemer binnen 1 werkdag na
Aflevering bij Pronkstuk te reclameren. Indien de afwijking
niet uiterlijk waarneembaar is, dient Afnemer binnen een
week na Aflevering schriftelijk te reclameren. De
reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de
grieven en geconstateerde afwijkingen.
6.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien de in
artikel 6.4 genoemde termijnen niet in acht worden
genomen alsmede indien derden voordat de in artikel 6.4
genoemde termijnen zijn verstreken werkzaamheden aan
Producten hebben verricht.
6.6 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat afwerking e.d.
kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch
kleurafwijkingen van geleverde Producten gekocht op
staal of monster. Indien Afnemer zelf door Pronkstuk
geleverde Producten monteert, dient Afnemer zich vóór
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montage van de goede staat daarvan te overtuigen.
Vindt montage eerder plaats dan de in artikellid 6.4
genoemde klachttermijnen zijn verstreken, dan vervalt
reeds na montage ieder recht tot reclameren.
6.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met
de bestemming corresponderend gebruik van de
geleverde Producten. Onoordeelkundig handelen van of
onvoldoende zorg voor de geleverde Producten sluit elke
reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen
vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, papier,
kunststof, textiel, of vezelstoffen welke uit technisch
oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens
handelsbeding algemeen wordt toegelaten, noch aan
ondergeschikte afwijking van andere aard kan Afnemer
het
recht
ontlenen
op
vervanging,
herstel of
(schade)vergoeding.
6.8 Indien tijdig en in overeenstemming met deze
voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel
van Pronkstuk genoegzaam is aangetoond dat de
Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij
zijn bestemd, zal Pronkstuk de keuze hebben hetzij het
ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten
alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de
niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te
leveren, dan wel een korting op de prijs te verlenen. Door
voldoening aan één van de genoemde prestaties zal
Pronkstuk ter zake haar garantieverplichting volledig zijn
gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding
zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom
van Pronkstuk.
6.9 Garantie op door derden toegeleverde Producten kan
nooit verder strekken dan de garantie die aan Pronkstuk
wordt verleend door de fabrikant c.q. importeur van die
Producten.
6.10 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel
vervalt in ieder geval door verloop van drie maanden na
ontvangst van de geleverde Producten. Indien sprake is
van een Consument, bedraagt deze vervaltermijn zes
maanden na ontvangst van de geleverde Producten.
Artikel 7:
Niet aanvaarden Aflevering:
7.1 Indien Afnemer de te leveren Producten niet, niet tijdig
en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept zal hij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Afnemer in ieder
geval
de
overeengekomen
prijs
aan
Pronkstuk
verschuldigd zijn, welke Pronkstuk alsdan zal factureren.
Pronkstuk is alsdan, onverminderd haar overige uit de wet
voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de te
leveren Producten voor rekening en risico van Afnemer op
te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder
begrepen stijging van rechten, heffingen, premies en
dergelijke, zijn voor rekening van Afnemer.
7.2 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel
7.1 en Afnemer nadien, ondanks een hem door Pronkstuk
gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of
niet behoorlijk afneemt, zal Pronkstuk van al haar
verplichtingen zijn bevrijd.
Artikel 8:
Aansprakelijkheid:
8.1 Pronkstuk is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade, als gevolg van -door Afnemer aan te tonenopzet of bewuste roekeloosheid van Pronkstuk en/of haar
tot
de
directie
of
bedrijfsleiding
behorende
leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de
verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Pronkstuk en
Afnemer gesloten Overeenkomst. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan:
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
redelijke kosten gemaakt om de eventuele
gebrekkige prestatie van Pronkstuk aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Pronkstuk toegerekend kan worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
8.2 Pronkstuk is nimmer aansprakelijk voor:
indirecte schade, van welke aard dan ook
waaronder mede begrepen gevolgschade en/of
immateriële schade
die Afnemer, of een derde, lijdt doordat Pronkstuk of een
persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is,
tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
8.3 Pronkstuk is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van oorzaken die Pronkstuk niet kende, noch
behoorde te kennen, zoals:
leeftijd, herkomst en gebruik der geleverde
Producten;
het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of
haarscheurtjes, ontstaan door de directe inwerking
van warmtebronnen, zoals zon, cv- leidingen en
haarden;
extreme
afwijkingen/veranderingen
in
(lucht-)
vochtigheidspercentages c.q. temperaturen die
direct dan wel indirect inwerken op het geleverde
Product, in de ruimte waar het geleverde Product zich
bevindt alsmede in omliggende ruimten.
8.4 Pronkstuk is evenmin aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat Pronkstuk is uitgegaan
van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
8.5 Afnemer is in ieder geval aansprakelijk voor schade,
van welke aard en in welke vorm ook, die ontstaat nadat
de door Pronkstuk geleverde Producten zijn bewerkt en/of
verwerkt.
8.6 De aansprakelijkheid van Pronkstuk is per gebeurtenis,
waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen
als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van Pronkstuk in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet
uitkeert, is de aansprakelijkheid van
Pronkstuk per gebeurtenis, waarbij een samenhangende
reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te
allen tijde beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW)
van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7 Afnemer dient Pronkstuk schadeloos te stellen voor en
te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke
hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten,
rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Pronkstuk
geleverde Producten. Indien Pronkstuk desondanks
aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in
de vorige artikelleden onverminderd van toepassing.
Pronkstuk heeft alsdan voor het gehele door haar voldane
bedrag ter zake schadevergoeding en kosten recht van
regres op Afnemer.
8.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van
alle (rechts-)personen van wie Pronkstuk zich bedient bij
de uitvoering van de Overeenkomst.
8.9 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart
in ieder geval door verloop van drie maanden na
ontvangst van de geleverde Producten. Indien sprake is
van een Consument bedraagt deze termijn zes maanden
na ontvangst van de geleverde Producten.
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Artikel 9:
Intellectuele eigendomsrechten
Pronkstuk behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele eigendoms wet- en regelgeving, op
onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op
eerste verzoek van Pronkstuk onverwijld teruggegeven te
worden, onverminderd andere aan Pronkstuk ten diensten
staande wettelijke maatregelen ter waarborging van haar
rechten. Pronkstuk heeft het recht de door de uitvoering
van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van
Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10:
Annulering:
Indien Afnemer een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en/of
gereedgemaakte Producten, vermeerderd met eventuele
aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de Overeenkomst gemaakte en
gereserveerde arbeidstijd, integraal door Afnemer aan
Pronkstuk zijn verschuldigd en aan Afnemer in rekening
worden gebracht.
Artikel 11:
Risico-overgang:
Onverminderd het overigens in deze voorwaarden
bepaalde, gaat het risico van verlies, beschadiging en
waardevermindering over op Afnemer op het moment
waarop de Producten in de macht van Afnemer worden
gebracht.
Artikel 12:
Eigendomsvoorbehoud:
12.1 Pronkstuk blijft eigenaar van alle door haar verkochte
Producten tot voldoening door Afnemer van de
tegenprestatie ter zake de door Pronkstuk krachtens
Overeenkomst geleverde en te leveren Producten en ter
zake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens)
ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten
werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van
de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige Overeenkomst.
12.2 Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling
zorg te dragen en mist het recht het door of namens
Pronkstuk geleverde aan derden af te staan, of in
onderpand te geven, te belenen of uit de ruimte alwaar zij
geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele
koopsom alsmede eventuele rente en kosten, volledig aan
Pronkstuk zijn voldaan. Afnemer dient steeds al hetgeen te
doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Pronkstuk veilig te stellen.
Afnemer
verplicht
zich
om
de
onder
eigendomsvoorbehoud
geleverde
Producten
te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Pronkstuk ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Pronkstuk gerechtigd tot deze
penningen.
12.3 Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de
prestaties als bedoeld in lid 1 dan wel in strijd handelt met
lid 2, is Pronkstuk gerechtigd de Producten, die aan haar in
eigendom toebehoren, zelf voor rekening van Afnemer
terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich
bevinden. Afnemer verleent Pronkstuk reeds nu voor
alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of
voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 13:
Bruikleenovereenkomst:
13.1 Pronkstuk blijft te allen tijde eigenaar van de
Producten die zij in bruikleen aan de Afnemer ter
beschikking stelt, waarbij het bepaalde in artikel 12.2 en
artikel 12.3 van overeenkomstige toepassing is.
13.2 In het kader van de Bruikleenovereenkomst geldt
daarnaast dat:
de transportkosten voor rekening van Afnemer zijn;
de Producten uitsluitend voor eigen gebruik door
Afnemer zijn;
het gebruik van de Producten door Afnemer voor
eigen risico is;
de
Producten
bij
het
eindigen
van
de
Bruikleenovereenkomst in dezelfde staat dienen te
worden teruggegeven als waarin de Producten zich
bij
aanvang
van
de
Bruikleenovereenkomst
bevonden. Indien de Producten zich bij het eindigen
van de Bruikleenovereenkomst niet in dezelfde staat
bevinden de Afnemer gehouden is de Producten af
te nemen tegen betaling van de daarvoor geldende
prijs, onverminderd het recht Pronkstuk op vergoeding
van schade geleden aan de zijde van Pronkstuk;
indien de Producten niet binnen de overeengekomen
termijn aan Pronkstuk worden teruggegeven, Afnemer
een direct opeisbare boete verbeurt van € 100,-- per
dag (een gedeelte van een dag daaronder
begrepen), zonder dat Pronkstuk gehouden is tot een
voorafgaande ingebrekestelling.
Artikel 14:
Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst:
14.1 In geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige
betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet
volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere
verplichting uit een Overeenkomst voortvloeiend,
opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance,
(aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling,
overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer heeft
Pronkstuk het recht om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke
tussenkomst
de
uitvoering
van
de
Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk
geleverde en nog niet geheel betaalde als haar
eigendom terug te vorderen onder verrekening van het
eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op
schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige
volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen
van Pronkstuk op Afnemer in hun geheel en onmiddellijk
opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling
nodig is.
Artikel 15:
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
15.1 Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is
uitsluitend
Nederlands
recht
van
toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)
is uitgesloten. Alle geschillen die met Pronkstuk ontstaan
worden, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven,
in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank
Rotterdam.
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