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Duurloopmisverstand.nl 
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden detaillist 

 

1. De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door de detaillist op de website Duurloopmisverstand.nl een order is 

geplaatst en betaald. 

2. Orders die door de detaillist per telefoon of per e-mail worden gecommuniceerd, komen tot stand door een e-mail 

bevestiging door CheckPoint VOF, tenzij de detaillist binnen twee werkdagen na ontvangst van de e-mail bevestiging, per e-

mail meldt dat de bevestiging niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen. 

3. Onverminderd het in 2 gestelde, is CheckPoint VOF gerechtigd alle overeenkomsten, zonder tussenkomst van de rechter, 

zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel 

vooruitbetaling voor de nog te leveren producten te eisen. 

4. De detaillist en/of CheckPoint VOF is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door 

personen van wie CheckPoint VOF en/of detaillist mag aannemen dat zij daartoe bevoegd waren. 

5. Alle door de Detaillist en CheckPoint VOF overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij 

uitdrukkelijk anders is vermeld. 

6. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. 

7. Indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is de detaillist na het 

verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de detaillist, vanaf de 

datum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande 

bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente. 

8. Indien de detaillist het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is CheckPoint VOF 

voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk, dan wel via een incassobedrijf te laten incasseren, in welk geval alle hierop 

betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van de 

detaillist komen. Bij ingebrekestelling van betaling is CheckPoint VOF gerechtigd de geleverde producten terug te vorderen. 

Alle producten blijven eigendom van CheckPoint VOF totdat de factuur betaald is. 

9. Bij klachten over een levering van een product wordt de detaillist verzocht per e-mail (contact@duurloopmisverstand.nl) 

contact met CheckPoint VOF op te nemen.  

10. Op alle geschillen met betrekking tot de inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.   
 
11. De inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint VOF 
worden gewijzigd.  Door een koopovereenkomst te sluiten verklaart de detaillist akkoord te gaan met de inhoud van de 
vernieuwde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden detaillisten. 

 

 


