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Artikel 1: toepasselijkheid van de voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hanksconcept en een koper waarop Hanksconcept deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor 

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

 
Artikel 2: offertes 

De door Hanksconcept  uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Hanksconcept is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

de koper door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

 
Artikel 3: levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie een van de “incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten 

van de overeenkomst geldende íncoterms” van toepassing zijn. 

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter 

beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken 

worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

3. Leveringen met een order hoogte boven de 500,00 netto worden franco huis geleverd. Op leveringen onder de 500 euro wordt een order toeslag berekend van 10,00 euro netto. 

4. Pre-orders worden op verzoek geproduceerd en zijn daarmee bindende bestellingen en kunnen na betaling niet worden geannuleerd tenzij Hanksconcept het product niet kan leveren 

onder de vooraf afgesproken voorwaarden. 

 

Artikel 4: levertijd 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Hanksconcept in gebreke te stellen. 

 

Artikel 5: deelleveringen 

Het is Hanksconcept toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is 

Hanksconcept bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 6: technische eisen enz. 

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Hanksconcept er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of 

normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is 

gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst 

door de koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld. 

 

Artikel 7: monsters, modellen en voorbeelden 

Indien door Hanksconcept een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te 

leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of 

voorbeeld. 

 

Artikel 8: 

1. De vorderingen van Hanksconcept op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hanksconcept omstandigheden ter kennis komen die Hanksconcept goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn 

verplichtingen zal voldoen;  

• Indien Hanksconcept de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

In de genoemde gevallen is Hanksconcept bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander 

onverminderd het recht van Hanksconcept schadevergoeding te vorderen. 

 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan Hanksconcept zich bij de uitvoering bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn 

dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of  onevenredig niet meer kan worden gevergd, is Hanksconcept bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden. 

 

Artikel 9: garantie 

1. Hanksconcept garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee weken na levering. Op de motor en 

chassis wordt een periode van 12 maanden gegarandeerd. 

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel 

op bezwaren stuit. De koper heeft slechts rechtop vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in de geleverde zaak is Hanksconcept gedurende drie maanden, met een maximum van €  1.000,00 aansprakelijk te stellen. 

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. De beoordeling geschiedt door Hanksconcept. 

 

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud 

1. De door Hanksconcept geleverde zaken blijven het eigendom van Hanksconcept totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hanksconcept gesloten overeenkomsten is 

nagekomen: 

• De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/ zaken zelf; 

• De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Hanksconcept verrichte of te verrichten diensten; 

• Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 

2. Door Hanksconcept afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendom voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 

Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hanksconcept gerechtigd afgeleverd zaken waarop het in lid 1 bedoelde 

eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op 

straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.  

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Hanksconcept zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 

worden op de hoogte te stellen. 

5. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Hanksconcept: 

• De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter 

inzage te geven; 

• Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hanksconcept op de manier die word 

voorgeschreven in art. 3.239 BW; 

• De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hanksconcept te verpanden aan Hanksconcept. 

• De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Hanksconcept. 

• Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hanksconcept ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en 

welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

 


