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Leveringsvoorwaarden Hardware Stratech

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Leveringsvoorwaarden Hardware Stratech zijn, naast de Algemene Voorwaarden Stratech, van
toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en
levering van hardware door Stratech Holding bv, gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede, alsmede
van alle werkmaatschappijen van Stratech Holding bv, hierna gezamenlijk te noemen leverancier.

Artikel 2. Aflevering
1. De door leverancier aan opdrachtgever verkochte hardware wordt aan opdrachtgever afgeleverd
ter plaatse van het magazijn van leverancier of wordt door leverancier per aangetekende post
aan opdrachtgever toegezonden. Indien de hardware door leverancier per aangetekende post aan
opdrachtgever wordt toegezonden, kan leverancier de kosten voor verzending aan opdrachtgever
in rekening brengen. Voor leveringen met een waarde van minder dan ƒ 250,00 (€ 113,00) netto is
leverancier gerechtigd kosten voor afhandeling en/of administratie in rekening te brengen.
2. Indien schriftelijk overeengekomen, zal leverancier de aan opdrachtgever verkochte hardware
afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland. Levering van de
hardware geschiedt op de afgesproken plaats van levering tegen de tarieven zoals
overeengekomen in de opdrachtbevestiging of overeenkomst.
3. De levering van hardware geschiedt onder rembours of bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Leverancier is niet verplicht tot aflevering over te gaan indien vooraf
geen volledige betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
4. Alle aan opdrachtgever geleverde hardware blijft eigendom van leverancier, totdat alle bedragen
die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de opdrachtbevestiging of overeenkomst
geleverde of te leveren hardware, waarin begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan
leverancier zijn voldaan.
5. Leverancier verpakt de hardware voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende
maatstaven. Ingeval opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zijn de
daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6. Opdrachtgever handelt met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde
producten op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende
overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens
niet-naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 3. Installatie hardware
1. Opdrachtgever heeft de keuze om de installatie van de hardware zelf te verrichten of de
hardware door leverancier te laten installeren.
2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever de installatie van de hardware zelf verricht, dan
geschiedt installatie voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Indien de hardware door leverancier wordt geïnstalleerd, stelt opdrachtgever voor installatie van
de hardware een passende installatieplaats ter beschikking met alle noodzakelijke faciliteiten,
zoals onder andere bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten. In overleg kan leverancier
desgewenst aan opdrachtgever een offerte uitbrengen omtrent de aanleg van deze faciliteiten.
4. Opdrachtgever verleent leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden
toegang tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van leverancier.
5. De hardware geldt tussen partijen als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel op de
datum van installatie door leverancier.
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Artikel 4. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de hardware zoals omschreven in de opdrachtbevestiging of
overeenkomst, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop de hardware in de feitelijke
beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon is gebracht.
Het vervoer van de hardware geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van verzender.

Artikel 5. Hardware van toeleverancier
1. Indien en voor zover leverancier hardware van derden aan opdrachtgever levert, zijn, mits dit
door leverancier schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, op die hardware de voorwaarden
van die derden van toepassing. Tevens zijn hierop van toepassing de bepalingen in deze en
andere toepasselijke voorwaarden van leverancier voor zover deze niet afwijken van de
voorwaarden van de hiervoor genoemde derden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde
voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij leverancier
en leverancier zal deze aan opdrachtgever op diens verzoek toezenden.
2. Leverancier staat na levering gedurende de fabrieksgarantie in voor de deugdelijkheid van de
door leverancier geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden
gebruikt op normale, zorgvuldige wijze overeenkomstig de voorschriften en het doel waarvoor zij
zijn vervaardigd.
3. Bij inbouw van onderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien en voor zover
opdrachtgever kan aantonen dat op oordeelkundige en deskundige wijze gebruik is gemaakt van
de betreffende onderdelen, en dat eventuele gebreken niet zijn veroorzaakt door
onoordeelkundig respectievelijk ondeskundig gebruik.
4. De garantieverplichting beperkt zich tot herstel of vervanging van de hardware. De
garantieverplichting bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of
inspanning geldt, en wel tot afloop van de oorspronkelijk geldende fabrieksgarantie termijn.
5. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden van derden in de
verhouding tussen opdrachtgever en leverancier om welke reden dan ook niet van toepassing zijn
of niet van toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden
Hardware Stratech.
6. Werkzaamheden en kosten van herstel binnen en buiten het kader van garantie, welke niet
worden gedekt door toeleverancier van de betreffende hardware, worden door leverancier in
rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
7. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden waarover opdrachtgever beschikte op
grond van gebrekkigheid, indien opdrachtgever niet binnen de garantietermijn volgens de
voorwaarden van toeleverancier heeft gereclameerd en/of opdrachtgever leverancier niet de
gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
8. Bij door de opdrachtgever bewezen gegronde reclame, kan leverancier naar keuze de artikelen of
onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de opdrachtgever
vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
9. Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opschorten.

Artikel 6. Retourzendingen
1. Zaken kunnen slechts door opdrachtgever aan leverancier retour gezonden worden indien
leverancier daarmee en met de wijze van verzenden schriftelijk heeft ingestemd. De zaken
dienen franco te worden verstuurd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij
opdrachtgever totdat de zaken door leverancier zijn gecrediteerd.
2. Leverancier is gerechtigd aan retourzendingen voorwaarden te stellen. Daarnaast kan leverancier
kosten voortkomende uit retourzendingen aan opdrachtgever in rekening brengen.
3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door leverancier van
de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending.
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Artikel 7. Service hardware
1. Service wordt alleen verleend volgens de voorwaarden van toeleverancier. Deze voorwaarden
liggen voor opdrachtgever ter inzage bij leverancier en worden op verzoek van opdrachtgever
toegestuurd.
2. Leverancier is slechts verantwoordelijk voor de serviceverplichtingen die leverancier met
toeleverancier is overeengekomen. Leverancier kan alle kosten die worden gemaakt in het kader
van service doorberekenen aan opdrachtgever.
3. Indien leverancier in dringende gevallen op verzoek van opdrachtgever servicewerkzaamheden
verricht op de locatie van opdrachtgever, is leverancier gerechtigd de hiermee gepaard gaande
kosten in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven van leverancier.

De Leveringsvoorwaarden Hardware Stratech zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te
Almelo d.d. 30 juli 2012 onder nr. 27/2012.
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