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BIJZONDERE BEPALINGEN WEDERVERKOOP VAN ICT-, TELECOMMUNICATIE,
KANTOORAPPARATUUR EN ANDERE ZAKEN
1. Algemeen en Toepasselijkheid
1.1 De onderhavige Bijzondere Bepalingen hebben betrekking op “Wederverkoop van ICT-, Telecommunicatie-, en
Kantoorapparatuur en andere zaken”, en zijn daarom naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien Leverancier dergelijke
apparatuur en/of andere zaken wederverkoopt.
1.2 Begrippen die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Bepalingen.
2. Koop en verkoop
2.1 Leverancier staat ervoor in dat de door hem in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken voldoen aan de
overeengekomen fabrieksspecificaties en geschikt zijn voor normaal gebruik. Leverancier staat niet in voor de geschiktheid van
de geleverde zaken voor ander dan normaal gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn
en dat de zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.
2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen montage- en installatiematerialen, ver- en gebruiksartikelen,
programmatuur, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en overige benodigdheden niet onder de
Overeenkomst.
3. Aflevering
3.1 De door Leverancier aan Cliënt verkochte apparatuur zal aan Cliënt worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van
Leverancier (af-magazijn), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Kosten met betrekking tot vervoer, verzekering, takelwerk, de huur van (tijdelijke) voorzieningen en dergelijke zijn niet
inbegrepen in de koopprijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3 Indien Leverancier oude materialen, vrijwillig of verplicht, op verzoek van Cliënt verwijdert, dan kan Leverancier dit tegen de
gebruikelijke tarieven factureren. In dergelijke gevallen blijven de te verwijderen materialen altijd eigendom van Cliënt.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Leverancier niet de verplichting de apparatuur te (laten) installeren,
configureren en/of aansluiten.
3.5 Eventueel benodigde of vereiste vergunningen zijn de verantwoordelijkheid van Cliënt.
4. Medewerking door Cliënt
4.1 Cliënt zal zorgdragen voor een omgeving die voldoet aan specifiek gestelde eisen (bijvoorbeeld voorschriften van de
producent), waaronder temperatuur, luchtvochtigheid en overige technische omgevingseisen.
4.2 Cliënt zal zorgdragen dat handelingen die door derden worden uitgevoerd, zoals bouwwerkzaamheden, tijdig en adequaat
worden verricht.
5. Garantie
5.1 Materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur die vallen onder specifiek overeengekomen garantie, zullen door Leverancier
binnen redelijke termijn gratis worden hersteld. Deze verplichting geldt slechts indien deze gebreken binnen bekwame tijd na
ontdekking bij Leverancier zijn gemeld. Na afloop van deze termijn heeft Leverancier geen verplichting meer tot herstel van
fouten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien herstel niet mogelijk is danwel onevenredig hoge kosten met zich
meebrengt is Leverancier gerechtigd gelijkwaardige apparatuur ter vervanging te leveren.
5.2 In het geval herstel of vervanging tot gevolg heeft dat er een dataconversie vereist is, valt deze conversie buiten de garantie.
5.3 Cliënt kan geen beroep doen op de garantieregeling indien de gebreken in de apparatuur een gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik danwel een gevolg zijn van van buiten komende oorzaken. Tevens vervalt de garantie indien
Cliënt zonder toestemming van Leverancier aanpassingen maakt in de apparatuur, tenzij Cliënt aantoont dat die aanpassingen op
geen enkele wijze kunnen hebben geleid tot het betreffende gebrek.
5.4 Na afloop van de overeengekomen garantietermijn heeft Cliënt geen recht meer op herstel van gebreken door Leverancier,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kosten voor herstel buiten de garantie(periode) zal Leverancier in rekening brengen
tegen zijn gebruikelijke tarieven.
6. Apparatuur van toeleveranciers
6.1 Indien en voor zover Leverancier apparatuur van derden aan Cliënt verkoopt, zullen de voorwaarden van die derden van
toepassing zijn. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij
Leverancier deze zullen hem op verzoek kosteloos worden toegezonden.
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