Algemene voorwaarden van Bruno Interior GmbH voor zakelijke klanten in de zin van §14 BGB (Duits
Burgerlijk Wetboek), gelijkwaardige klanten en commerciële gebruikers van Bruno producten.
1. Contractuele partner en toepassingsgebied
1.1 Brunobed.nl wordt door Bruno Interior GmbH geëxploiteerd.
1.2 De overeenkomst wordt gesloten met: Bruno Interior GmbH, Torstraße 220, 10115 Berlijn
Duitsland (hierna te noemen aangeduid als Verkoper). De plaats van uitvoering voor leveringen en
betalingen is de maatschappelijke zetel van onze vennootschap.
1.3 De hier genoemde voorwaarden zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van § 13 BGB
(Duits Burgerlijk Wetboek). Als u geen handelaar bent of als u van plan bent om Bruno producten
commercieel te gebruiken, gelden de voorwaarden die hier vermeld staan zijn de hier uiteengezette
voorwaarden niet van toepassing. Onze Algemene voorwaarden voor consumenten in de zin van § 13
BGB vindt u hier: https://www.brunobed.nl/av
1.4 In zakelijke transacties met de Verkoper zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden
(hierna AV genoemd) zijn van toepassing op zakelijke transacties met de Verkoper, tenzij dwingende
wettelijke tegenstrijdig.
1.5 De voorwaarden van onze contractuele partners zijn niet van toepassing en worden hierbij
verworpen.
1.6 Uitsluitend het Duitse recht (Bondsrepubliek Duitsland) is van toepassing. De toepassing van het
VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. In
geval van verschillen in de taal van de contractuele documenten, is de Duitse versie van de
interpretatie van het contract, is de Duitse versie doorslaggevend.
1.7 Mondelinge afspraken, wijzigingen en/of aanvullingen, ook telefonisch, zijn niet bindend. Onze
Algemene Handelsvoorwaarden, hebben altijd onze schriftelijke bevestiging nodig om van kracht te
zijn. De overeenkomsten die wettelijk door medewerkers van onze onderneming die daartoe niet
wettelijk bevoegd zijn, zijn altijd onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring door de personen die
bevoegd zijn om onze vennootschap te vertegenwoordigen.
1.8 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.
In plaats van de onwerkzame of niet-afdwingbare bepaling zullen de partijen bij de overeenkomst
komen de partijen een geldige en afdwingbare bepaling overeen, waarbij rekening wordt gehouden
met de wederzijdse economische en afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een uitvlucht.
2 Aanbod
2.1 Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, prijswijzigingen en voorafgaande
verkoop. In dit opzicht is alleen de aanvaarding van de bestelling door de verkoper bindend.
Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
2.2. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de
verkoper.
2.3 Orderbevestigingen moeten binnen 3 werkdagen op juistheid worden gecontroleerd en zo nodig
worden tegengeworpen. Orderbevestigingen waartegen binnen deze termijn geen bezwaar is
gemaakt, worden geacht te zijn goedgekeurd en inhoudelijk aanvaard.
2.4 Brochures van de Verkoper zijn reclame en geen aanbod.

2.5 De geldigheid van de aanbiedingen van de Verkoper wordt in de desbetreffende aanbieding
vermeld. Indien geen geldigheid niet is vermeld, vervalt een aanbieding automatisch 4 weken na
verzending.
3 Prijzen
3.1 Onze prijzen zijn in euro, vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde die
geldt op de dag van de facturering, belasting over de toegevoegde waarde geldig op de dag van
facturering.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen, worden vracht- en bezorgkosten afzonderlijk aan de ontvanger
in rekening gebracht.
3.3 Verdere door de klant gevraagde diensten worden individueel berekend en maken slechts deel uit
van het aanbod op aanvraag.
3.4 Kortingen en prijsverminderingen op basis van de bestelhoeveelheid zullen worden gecorrigeerd
indien de bestelhoeveelheid wordt verminderd.
3.5 Bij kleinere bestellingen worden de verzendkosten naar evenredigheid verhoogd of in rekening
gebracht als de zending voorheen gratis was.
4 Levering
4.1 De keuze van de verzendroute en de wijze van verzending geschiedt naar ons goeddunken zonder
enige aansprakelijkheid voor de gemaakte keuze en voor de goedkoopste vracht. Wij zijn niet
aansprakelijk voor onjuiste vracht.
4.2 De Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4.3 De prijzen en voorwaarden van de leveringen maken integraal deel uit van de overeenkomst en
vereisen de contractuele regeling.
4.4. De overdracht van de aansprakelijkheid vindt plaats vanaf de plaats van lossing of de plaats van
inzameling. Dit is in het geval van inzameling door de ex-fabriek of ex-magazijn. In geval van levering
door Bruno vanaf de plaats waar de vrachtwagen is gelost, tenzij anders overeengekomen.
4.5. In geval van levering met motorvoertuigen moet beschadigd materiaal onmiddellijk aan de
chauffeur worden teruggegeven. Eventuele tekorten moeten door de chauffeur worden bevestigd. Dit
geldt ook voor schade indien de ontvanger dergelijk materiaal met korting wenst te behouden.
5 Leveringstermijn
5.1. De leveringstermijn wordt door de verkoper naar beste weten geschat, maar is niet bindend. Een
overschrijding van tot 3 weken geeft de contractant niet het recht om vorderingen in te stellen of zich
uit het contract terug te trekken.
5.2 De leveringsdatum wordt automatisch uitgesteld in geval van niet-ontvangst van de door de klant
moeten worden verkregen, goedkeuringen, vrijgaven en andere documenten. Dit geldt ook in geval
van een overeengekomen aanbetaling. De leveringstermijn is in ieder geval afhankelijk van de
vervulling van alle contractuele verplichtingen van de opdrachtgever/koper/afnemer.
5.3 In geval van onvoorziene gebeurtenissen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, ongeacht
of deze zich voordoen in ons bedrijf of bij onze leverancier, wordt de leveringsdatum met een redelijke
termijn verlengd.

5.4 Gebeurtenissen van overmacht - hieronder vallen verkeers- en bedrijfsstoringen, stakingen en
gebeurtenissen - of andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, die resulteren in
vertragingen of onvermogen tot levering, geven ons het recht, met uitsluiting van schadeclaims door
de schadeclaims van de klant, zich uit het contract terug te trekken of de levering uit te stellen voor de
duur van de belemmering.
5.5. Goederen die niet tijdig worden afgeroepen, kunnen worden gefactureerd en eventueel
verzonden; indien de goederen worden opgeslagen, staat het ons vrij een factuur uit te reiken en, na
een redelijke termijn voor het ophalen van de goederen plus vracht- en opslagkosten.
5.6 Bij niet afhalen van de goederen binnen de wettelijke termijn zijn wij gerechtigd betaling te eisen
betaling, om zich uit het contract terug te trekken of om schadevergoeding te eisen wegens nietnakoming.
6 Overdracht van risico
6.1 Het risico gaat over op de klant ten laatste op het ogenblik van de verzending of de overhandiging
van de goederen. Dit geldt ook voor ook voor deelleveringen.
6.2 Indien de goederen niet op het overeengekomen tijdstip worden afgehaald, gaat het risico op de
klant over op de datum van de van gereedheid voor overdracht aan de klant.
7 Betaling
7.1 Betaling dient zonder enige aftrek te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, ongeacht de
aankomst van de goederen, kennisgevingen van gebreken enz. factuurdatum zonder enige aftrek.
7.2 Verrekening van tegenvorderingen is slechts toegestaan indien deze onbetwist zijn of wettelijk
bindend.
7.3 Wanbetaling geschiedt zonder afzonderlijke aanmaning op grond van wettelijke bepalingen. Bruno
Interior GmbH heeft derhalve het recht om vanaf het moment van verzuim rente in rekening te
brengen tegen een percentage van 9 procentpunten per jaar boven de geldende basisrente. p.a. boven
de huidige basisrente.
7.4 In geval van verzuim door de contractant ondanks twee naar behoren vastgestelde termijnen,
verrekening of faillissement van de activa van de klant, worden alle verleende uitstelbetalingen
ongeldig, worden alle wissels worden de wissels onmiddellijk opeisbaar en vervallen de verleende
kortingen. Bovendien hebben wij het recht, zonder vast te stellen een nieuwe termijn van respijt of
om schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming, om zich terug te trekken uit onze voor nietnakoming, om ons eigendomsvoorbehoud te doen gelden, om bezit te nemen van geleverde goederen,
om te eisen goederen te leveren, zekerheden te eisen, gestelde zekerheden te gelde te maken en alle
uitstaande betalingen. In deze gevallen moeten de door ons geleverde goederen afzonderlijk worden
opgeslagen en gemarkeerd te worden als ons eigendom.
7.5 Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn indien geen bezwaar wordt gemaakt binnen 10
dagen na de factuurdatum.

8 Garantie/Defecten
8.1 De koper verbindt zich ertoe de ontvangen goederen onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig te
inspecteren op hoeveelheid en toestand. Beschadigingen aan de verpakking moeten worden vermeld
op de goederen op de vrachtbrief van de expediteur bij ontvangst van de goederen. Als dit niet gebeurt
438 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), wordt ervan uitgegaan dat de goederen zijn
geleverd in een staat die in overeenstemming is met het contract.
8.2 De geleverde of afgehaalde producten dienen onmiddellijk op gebreken te worden gecontroleerd
en eventuele schade dient schriftelijk te worden gemeld
8.3 Gebruikelijke, geringe, technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht,
uitrusting of ontwerp geeft de klant niet het recht om gebreken te melden.
8.4 Indien de melding van het gebrek gerechtvaardigd is, behouden wij ons het recht voor om het
gebrek te verhelpen, om een latere prestatie te leveren door reparatie of vervangende levering.
8.5 De redelijke respijttermijn die de koper aan de verkoper moet toestaan voor de nakoming achteraf
overeenkomstig § 323 BGB is 6 weken.
8.6 Indien de door ons uitgevoerde verbetering achteraf niet tot succes leidt of een vervangende
levering onmogelijk is, heeft de contractpartner recht op een vermindering van de prijs.
8.7 Gerechtvaardigde meldingen van gebreken geven geen recht van retentie met betrekking tot de
gehele koopprijs, maar slechts met betrekking tot de waarde van de gebrekkige onderdelen.
8.8 Het begin van het zelf verhelpen van gebreken heeft het verlies van de garantieaanspraken tot
gevolg van § 437 BGB.
8.9 De aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek is
uitgesloten.
8.10 Aanspraken op vergoeding van schade van welke aard dan ook, inclusief schade die niet in het
leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, voortvloeiend uit vertraging, onmogelijkheid van uitvoering,
positieve contractbreuk, fout bij het sluiten van het contract en onrechtmatige daad zijn uitgesloten tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk of nalatig handelen.
9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen totdat alle
vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper zijn betaald. Indien de koper in strijd
met het contract handelt, met name in geval van betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd het geleverde
terug te nemen; de koper is verplicht is de koper verplicht de goederen terug te geven. Het terugnemen
van de het leveringsvoorwerp geen herroeping van de overeenkomst inhoudt, tenzij de bepalingen van
de wet niet van toepassing zijn, houdt dit geen herroeping van de overeenkomst in, tenzij wij dit
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard. In De inbeslagneming van het leveringsvoorwerp geldt
altijd als terugtrekking uit het contract. In het geval van inbeslagname en andere derden, dient de
koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij overeenkomstig § 771 ZPO
juridische stappen kunnen ondernemen. 771 ZPO (Duits Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Voor zover de derde niet in staat is ons te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten van een rechtsgeding overeenkomstig § 771 ZPO, is de koper aansprakelijk voor onze door ons
geleden verlies.

9.2. De verkoper is uitdrukkelijk gerechtigd de geleverde goederen bij overschrijding van de
betalingstermijn te allen tijde af te halen. De koper verbindt zich ertoe de goederen onverwijld te
overhandigen. De wordt niet beschouwd als een terugtrekking uit het contract.
10 Gegevensbescherming
10.1 Wij wijzen erop dat de persoonsgegevens in onze zakenrelaties of in verband daarmee, zowel van
de klant zelf als van derden, in de zin van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming
(Bundesdatenschutzgesetz) worden verwerkt. Wij zullen de gegevens echter niet aan derden
doorgeven.

