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Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Bullerjan GmbH
§ 1 Geldigheid
(1) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen via onze Online-shop geschieden uitsluitend
op basis van deze Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
(2) Handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook niet indien wij de geldigheid
daarvan in een bepaald geval niet specifiek betwisten.
§ 2 Aanbod en Overeenkomst
(1) In prospectussen, advertenties en ander reclamemateriaal opgenomen aanbiedingen en
prijsopgaven zijn vrijblijvend.
(2) De klant is 14 kalenderdagen na verzending gebonden aan een door hem ondertekende
en door ons nog niet geaccepteerde order. We hebben het recht om de aanbieding binnen
deze termijn te accepteren. Bepalend voor de naleving van de termijn is het tijdstip waarop
onze acceptatie naar de klant gaat.
§ 3 Prijzen en Betalingsvoorwaarden
(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen
gelden de prijzen voor levering vanuit ons magazijn, inclusief verpakking. Verzendkosten
worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een opstelling van de verzendkosten - brutohebben we als PDF-document ter beschikking gesteld.
(2) De klanten hebben alleen recht op verrekening of terugbetaling indien de rechtsgeldigheid
daarvan vastgesteld en onbetwist is. Hiervan uitgezonderd zijn rechten van de klant die
voortvloeien uit garantie.
§ 4 Levering en Levertijd
(1) Zover er schriftelijk geen bindende leverdatum of leveringstermijn is meegedeeld, dienen
onze leveringen en diensten binnen een termijn van twee weken te geschieden. De termijn
begint met het sluiten van de overeenkomst, echter niet vóór het verstrekken van alle
informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst door de klant.
(2) Indien wij niet voldoen aan een leverdatum of leveringstermijn, dient de klant ons een
redelijke respijtperiode te geven die niet langer mag zijn dan twee weken.
§ 5 Garantie en Aansprakelijkheid
(1) Onze aansprakelijkheid voor vergoeding van schade, ongeacht de rechtsgrond, (met name
bij vertraging, gebreken of dergelijk plichtsverzuim), is beperkt tot de normale, binnen het
contract voorzienbare schade.
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(2) Bij een koopovereenkomst zijn wij en onze vertegenwoordigers niet aansprakelijk voor
zichtbare tekortkomingen van de geleverde goederen indien de klant ons niet binnen een
termijn van twee weken na aflevering van de goederen informeert over het gebrek.
(3) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor aansprakelijkheid
wegens grove nalatigheid of opzettelijk gedrag, voor kwaliteitskenmerken, i.v.m. letsel aan het
leven, het lichaam of de gezondheid. of volgens de wet productaansprakelijkheid.
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
(1) We behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige
betaling van de koopprijs van deze goederen (hierna “voorbehouden goederen” genoemd).
Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud mag de klant de voorbehouden goederen
niet zonder onze toestemming vervreemden of anderszins over het eigendom daarvan
beschikken.
(2) Bij toegang van derden (met name door een deurwaarder) tot de voorbehouden goederen
zal de klant op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk informeren zodat wij onze
eigendomsrechten kunnen handhaven.
(3) Indien de voorbehouden goederen onlosmakelijk zijn verbonden of vermengd met andere
zaken die ons niet toebehoren, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de
verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen (eindbedrag van de rekening
inclusief omzetbelasting) t.o.v. de andere verbonden of vermengde zaken op het tijdstip van
de verbinding of vermenging. Indien de voorbehouden goederen zodanig zijn verbonden of
vermengd dat de zaak van de klant als hoofdzaak is te beschouwen, zijn de klant en wij het
nu al eens dat de klant ons het mede-eigendom van deze zaak pro rato overdraagt. Wij
aanvaarden deze overdracht nu al.
(4) Bij verzuim van de klant, met name bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd om de
voorbehouden goederen op te eisen, in zover wij ons uit de overeenkomst hebben
teruggetrokken.
§ 7 Rechtskeuze
Betreffende deze Online Verkoops- en Leveringsvoorwaarden en de contractuele verhouding
tussen ons en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van
het internationale uniforme recht, met name het UN-kooprecht.
§ 8 Bevoegde rechtbank
(1) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon, of een
publiekrechtelijk fonds is, komt de exclusieve jurisdictie betreffende alle directe of indirecte uit
de contractuele verhouding voortvloeiende geschillen toe aan onze vestigingsplaats in
Isernhagen. Dit geldt ook indien de klant geen algemeen forum in de Bondsrepubliek Duitsland
heeft.
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(2) In alle gevallen hebben wij het recht om een gerechtelijke procedure in te stellen op de
plaats van uitvoering of bij het algemene forum van de klant.
(3) Prioritaire wettelijke voorschriften, met name betreffende exclusieve bevoegdheden, blijven
onverlet.
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