Algemene voorwaarden Kvadrat B.V.
I Algemene bepalingen
Partijen
Kvadrat B.V. (hierna :“Kvadrat”) is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (KVK nummer: 33294632). Kvadrat treedt
op als distributeur van verschillende merken: Kvadrat, Kinnasand,
Softcells, Danskina en Maharam.
Als wederpartij wordt aangemerkt degene die door het plaatsen van
een order, de ondertekening van een geschrift of op andere wijze, zoals
elektronisch, de gelding van deze algemene voorwaarden heeft
aanvaard.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
bestellingen en leveringen, als ook andere door Kvadrat verrichte
(rechts)handelingen, ook met betrekking tot de in 1.1 genoemde merken
als distribiteur.
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk en vooraf zijn
overeengekomen.
Kvadrat accepteert geen algemene (inkoop) voorwaarden van de
wederpartij. Afwijkingen hiervan, of van deze algemene voorwaarden
gelden alleen als deze door Kvadrat schriftelijk zijn bevestigd.
Per product of merk kunnen (in aanvulling op deze algemene
bepalingen) speciale voorschriften of afwijkingen gelden. In dat geval
wordt verwezen naar de speciale bepalingen zoals bedoeld in artikel 17
van deze algemene voorwaarden en verder.
Offertes
Een offerte van Kvadrat is bindend nadat Kvadrat de aanvaarding
van de wederpartij heeft ontvangen. De wederpartij dient de
orderbevestiging op juistheid te controleren en onjuistheden direct
door te geven.
Offertes zijn zo lang geldig als de geldigheidsduur hiervan, maar met
een maximum van 3 maanden vanaf de verstrekking.
De rechtsverhouding tussen Kvadrat en de wederpartij wordt gevormd
door de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden.
De wederpartij verplicht zich tot afname van de voor haar (om op tijd
aan de aanvraag van de betreffende partij te kunnen voldoen) in
productie genomen producten.
Prijzen
De door Kvadrat gehanteerde prijzen zijn vastgelegd in prijslijsten.
Deze prijslijsten worden jaarlijks vastgesteld en gewijzigd. Op de
einddatum vervalt de prijslijst en kan hierop door de wederpartij geen
beroep meer worden gedaan.
Indien in de orderbevestiging geen prijzen worden genoemd worden,
is de prijs die op de dag van levering geldt, van toepassing. Bij deze
prijzen wordt ervan uitgegaan dat partijen op basis van deze algemene
voorwaarden zaken met elkaar doen. Indien de wederpartij op een
andere basis zaken wenst te doen, heeft Kvadrat het recht een
aangepaste prijs te berekenen.
Kvadrat behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te verhogen
in het geval dat de kosten toenemen als gevolg van onvoorziene
omstandigheden zoals bijvoorbeeld een stijging van de prijzen en
direct of indirecte belastingverhogingen.
Alle in de orderbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW
en kosten.
Levering
Alle overeenkomsten worden overeenkomstig de op het moment
van aankoop geldende Incoterms uitgevoerd. Tenzij anders
overeengekomen, wordt er Af fabriek geleverd.
Kvadrat draagt op verzoek van de wederpartij zorg voor verpakking
en het transport van de goederen en bepaalt de beste wijze van
verzending.
Het transport geschiedt op kosten en voor risico van de wederpartij.
Bij producten met afwijkende maten of bij speciale producten zoals
velours en accessoires moet rekening worden gehouden met hogere

vervoerskosten. Afwijkende afspraken over de levering dienen
individueel te worden overeengekomen.
Kvadrat behoudt zich het recht voor om handelingskosten te
berekenen. In de prijslijst zijn deze kosten opgenomen, als ook wanneer
deze kosten gelden. In het geval de wederpartij de levering wenst uit
te stellen, heeft Kvadrat het recht de geldende opslagkosten door te
berekenen, zolang als het bestelde wordt opgeslagen.
De door Kvadrat opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden
niet als fatale termijn, maar als streefdatum. Kvadrat zal de wederpartij
informeren wanneer het bestelde wordt verstuurd. Eventuele
vertragingen in de te verwachten leverdatum worden daarbij aan de
wederpartij gemeld.
Bij grote orders levert Kvadrat – tegen een meerprijs – 3% meer stof
dan besteld. In het geval van specials gaat het hierbij om maximaal
10% extra.
Onderzoek en reclame
De wederpartij is gehouden om de geleverde goederen op het moment
van levering zorgvuldig te (doen) onderzoeken. Eventuele zichtbare
tekortkomingen dienen (met inachtneming van het bepaalde in artikel
10.1. en verder) uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan
Kvadrat te worden gemeld.
De wederpartij kan na 8 dagen geen beroep meer doen op nonconformiteit, indien de tekortkoming(en) door een onderzoek als
bedoeld in lid 1 waren te ontdekken en dit is nagelaten.
Betaling
Kvadrat is gerechtigd de wederpartij om vooruitbetaling te vragen.
Tenzij anders overeengekomen, wordt bij bestelling een
vooruitbetaling van minimaal 50% gevraagd.
Tenzij anders staat vermeld, is de betalingstermijn 30 dagen vanaf
factuurdatum.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn door Kvadrat wordt
ontvangen, is de wederpartij in verzuim en heeft Kvadrat aanspraak op
de wettelijke handelsrente vermeerderd met 1%. Na eerste sommatie
komen de door Kvadrat gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten,
te berekenen conform de staffel buitengerechtelijke kosten (BIK), met
een minimum van € 150,--, voor rekening van de wederpartij. Kvadrat
kan gebruik maken van een zakelijke incassodienst, zoals Atradius
Collections. In dat geval gelden de kosten, rente en boete zoals die
door deze partij in rekening worden gebracht.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Kvadrat geleverde en nog te leveren goederen blijven
eigendom van Kvadrat totdat de wederpartij alle vorderingen van
Kvadrat, ook uit hoofde van andere overeenkomsten, waaronder
toekomstige, alsook vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen
van de overeenkomst, volledig heeft voldaan.
Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is
overgegaan, is het de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om
deze zaken te verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen,
behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De
wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom
van Kvadrat te bewaren. Kvadrat mag de zaken terug nemen indien de
wederpartij in gebreke is met tijdige nakoming van zijn verplichtingen
dan wel in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren. Hiertoe
heeft Kvadrat vrije toegang tot de locatie waar het geleverde zich bevindt.
Annuleren en retourneren
Het annuleren of retourneren van maatwerk (al wat niet op voorraad
is, en voor de wederpartij in productie is genomen), specials en
uitlopende collecties is niet mogelijk.
Het retourneren van de andere dan in lid 1 hiervoor bedoelde
bestellingen is enkel toegestaan indien er sprake is van bewezen
non-conformiteit van de geleverde goederen. Kvadrat verwijst hierbij
naar de regels van artikel 6 en het gestelde in artikel 10 hierna. Hiervoor
geldt een termijn van acht dagen na levering.
Van deze uitzondering zoals in lid 2 bedoeld, kan enkel sprake zijn in het
geval van stoffen op de rol, in onbeschadigde staat en onversneden.
Producten die reeds zijn versneden of verwerkt, kunnen nimmer
worden geretourneerd.

De wederpartij retourneert het bestelde op eigen kosten en op de wijze
zoals het product is geleverd.
Indien Kvadrat – bij uitzondering - een annulering (nadat de
orderbevestiging is verstuurd) of retourzending, anders dan in het
geval van non-conformiteit, zou accepteren, worden kosten ter hoogte
van 30% van het aankoopbedrag plus de transportkosten
in rekening gebracht.
Conformiteit
Kvadrat draagt er zorg voor dat de te leveren aan de specificaties zoals
in de orderbevestiging zijn vermeld voldoen, een en ander met
inachtneming van en binnen de grenzen zoals deze in de branche
gebruikelijk zijn.
Adviezen van Kvadrat over het gebruik van het geleverde voor
specifieke doeleinden zijn slechts indicatief. Kvadrat garandeert
niet dat de te leveren zaken aan specifieke eisen voor bepaalde
doeleinden voldoen, tenzij dit nadrukkelijk door de wederpartij is
verzocht en dit door Kvadrat in de orderbevestiging wordt bevestigd.
Uitgaande van de geldende kwaliteitsnormen en technische
mogelijkheden streeft Kvadrat naar eerste klas kwaliteitsproducten.
Zoals gebruikelijk in de industrie is daarbij één weeffout per 10 meter
toegestaan.
De kenmerkende eigenschappen van het geleverde leveren geen
fout, leidend tot non-conformiteit op, en worden niet als klacht
beschouwd. Het gaat hierbij om een niet te beïnvloeden hoedanigheid
die wordt veroorzaakt door het materiaal en de verwerking daarvan.
Kvadrat verwijst de wederpartij naar de op haar website
(www.kvadrat.dk) beschikbare brochures “Textielinformatie”
en “Textielonderhoud”. Hierin is informatie over de beschikbare
textielproducten en informatie richtlijnen voor het kiezen van de juiste
stof te vinden. Informatie over het juiste onderhoud van de producten is
in laatstgenoemde brochure opgenomen. Kvadrat gaat ervan uit dat de
wederpartij met bovengenoemde informatie bekend is en hiervan
gebruik maakt.
Garanties
Kvadrat verleent haar (zakelijke) afnemers een garantie van 10 jaar op
meubel– en gordijnstoffen, op de Clouds en op de North Tiles. Op de
rolgordijnen van het merk Kvadrat wordt een garantie van 2 jaar en op
de “Ready Made Curtains” een garantie van 5 jaar verleend.
Alle garanties van Kvadrat zijn in ieder geval beperkt tot de garanties
die de toeleverancier(s) van Kvadrat aan Kvadrat hebben verleend.
De voorwaarden van de specifieke garanties per productsoort zijn
vastgelegd in de artikelen 17, 18, 19 en 20 van deze algemene
voorwaarden.
Een beroep op een garantie door de wederpartij moet uiterlijk binnen
twee jaar na de factuurdatum schriftelijk en onderbouwd bij Kvadrat
worden ingediend. Buiten deze termijn kan Kvadrat tot afwijzing
overgaan.
De in sub 1 hiervoor bedoelde garantie van Kvadrat houdt voor de
meubel- en gordijnstoffen in in dat Kvadrat de stoffen zal vervangen
waarvan Kvadrat accepteert dat ze onder de garantie vallen. De
garantie dekt lichtechtheid, krimp en brandvertragendheid conform
de testresultaten die in de technische specificaties zijn opgenomen.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Kvadrat brengt 10%
van de oorspronkelijke prijs in rekening voor elk jaar dat is verstreken
na de aanschaf van de oorspronkelijke prijs (bijvoorbeeld 40% na
4 jaar).
In het geval de wederpartij aanspraak op garantie heeft, is Kvadrat
(enkel) gehouden de geleverde stof te vervangen. Alle bijkomende
directe en indirecte kosten zoals bijvoorbeeld die van het opnieuw
maken van gordijnen of herstoffering van meubels zijn van de garantie
van Kvadrat uitgesloten.
Voor producten van de merken Kinnasand, Danskina en Maharam
gelden naast deze algemene voorwaarden eigen, afwijkende
voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Indien van toepassing, accepteert Kvadrat conform artikel 6:185 BW e.v.
de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een gebrek in
het door haar geleverde product.
Mocht een derde de wederpartij op grond van deze regels
aansprakelijk stellen, stelt de wederpartij Kvadrat daar direct van in
kennis. De wederpartij vrijwaart Kvadrat voor het gedeelte van claims
van derden dat het in lid 4 hierna te noemen bedrag overschrijdt.
Kvadrat en de wederpartij hebben in dat geval de verplichting jegens
elkaar om gezamenlijk in een procedure te verschijnen waarin
schadevergoeding op grond van productaansprakelijkheid wordt
gevorderd.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Kvadrat sluit haar aansprakelijkheid voor schade of verliezen
veroorzaakt door foutief of ongebruikelijk gebruik uit. Kvadrat
accepteert geen klachten over schade aan muur– en/of
plafondbedekking indien geen kennis is genomen van de Installatie
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De aansprakelijkheid van Kvadrat is in alle gevallen beperkt tot de
vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van
hetgeen Kvadrat heeft gefactureerd. In alle gevallen is de
aansprakelijkheid van Kvadrat beperkt tot een bedrag van € 20.000,
-- in totaal, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen
geldt als 1 gebeurtenis.
Behoudens in het geval van opzet of grove schuld sluit Kvadrat haar
aansprakelijkheid voor indirecte of vervolgschade als ook verliezen uit.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van het opnieuw stofferen,
maar ook om verlies van winst, productie of tijd als ook verliezen
wegens fluctuerende marktomstandigheden of operationele verliezen,
ongeacht of Kvadrat hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
Behoudens bij opzet of grove schuld is Kvadrat nimmer aansprakelijk
voor schade aan roerende of onroerende zaken.
De eventuele aansprakelijkheid van Kvadrat vervalt 12 maanden na de
datum van levering.
Kvadrat sluit tenslotte iedere verantwoordelijkheid voor schade
als gevolg van transport, opslag, verkeerde behandeling en
tekortkomingen door en van andere partijen dan Kvadrat uit.
Per type product kunnen de artikelen 17 en verder van deze algemene
voorwaarden speciale voorwaarden of beperking van
aansprakelijkheid bevatten.
Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting,
indien dit niet mogelijk is als gevolg van onvoorziene omstandigheden,
waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen (overmacht).
De volgende omstandigheden gelden als overmacht indien zij de
nakoming onmogelijk of onnodig moeilijk maken: onvoorziene
gebeurtenissen, zoals brand, oorlog, mobilisatie of terroristische
aanslagen; wijzigingen in regelgeving; valutabeperkingen; revolutie of
onrust; onvoldoende transport mogelijkheden; algeheel schaarste van
materialen; beperkingen in elektriciteitsgebruik etc. en schaarste of
vertraging van de leveringen van toeleveranciers als gevolg van één van
voornoemde omstandigheden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Kvadrat geleverde
stoffen en dessins (inclusief de bij de offerte verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen) waaronder
(maar niet beperkt tot) de auteurs- en de modelrechten, berusten
exclusief bij Kvadrat B.V. dan wel bij de toeleveranciers van Kvadrat.
Kvadrat behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
Kvadrat treedt handhavend op wanneer een inbreuk op deze
rechten wordt gemaakt, bijvoorbeeld bij de openbaarmaking,
verveelvoudiging of andere ongeoorloofde wijze van exploitatie
hiervan door opdrachtgevers of derden. Kvadrat maakt in die gevallen
aanspraak op een verbod, vergoeding van schade (en/of gederfde
winst) alsook op volledige vergoeding van door haar gemaakte
(juridische) kosten.

De wederpartij verkrijgt door middel van een opdracht aan Kvadrat
geen aanspraak op intellectuele eigendomsrechten of op de
producten waarin deze belichaamd zijn.
Offertes van Kvadrat zijn vertrouwelijk en op maat gemaakt voor de
opdrachtgever. Ter voorkoming van een inbreuk op haar IE rechten
mogen offertes van Kvadrat niet zonder toestemming van Kvadrat aan
derden ter beschikking worden gesteld.
De in het kader van een opdracht door Kvadrat tot stand gebrachte
werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen,
ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of
(elektronische) bestanden zijn in (intellectueel) eigendom van Kvadrat
ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn
gesteld en dienen op verzoek van Kvadrat te worden geretourneerd.
De wederpartij heeft met inachtneming van de belangen van Kvadrat
de vrijheid om het geleverde voor eigen publiciteit of promotie te
gebruiken mits dit ertoe dient de verkoop ervan te bevorderen.
Verwijzing naar Kvadrat haar producten en merken, anders dan
refererend, voor eigen promotionele doeleinden van de wederpartij
is slechts toegestaan indien Kvadrat hier van te voren schriftelijk haar
toestemming voor heeft gegeven.
Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en overige
(rechts)handelingen van Kvadrat is Nederlands recht van toepassing.
Bevoegde rechter
Kvadrat wijst de wederpartij erop dat in het geval van klachten
over het geleverde waar Kvadrat het niet mee eens is, partijen
de klacht zullen laten beoordelen door Bond Textiles Research
(www.bondtextile.com) die een bindend advies geeft over de juistheid
van de klacht. De kosten hiervan worden door Kvadrat betaald, maar
moeten door de wederpartij worden vergoed indien deze in het ongelijk
wordt gesteld.
De rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd
om kennis te nemen van alle geschillen tussen Kvadrat en haar
wederpartij.

II Speciale bepalingen
Garantie op gordijnstoffen
Kvadrat accepteert enkel garantieclaims in het geval van normaal
gebruik van de gordijnstoffen, onder normale omstandigheden,
binnen een gebouw, in een zakelijke, openbare of huiselijke omgeving.
De wederpartij dient de gordijnstoffen in overeenstemming met
de vooraf bepaalde technische specificaties te gebruiken.
De wederpartij dient de gordijnstoffen regelmatig en zorgvuldig,
in overeenstemming met de door Kvadrat bijgeleverde
onderhoudsvoorschriften, te reinigen. Het onderhoudslabel dient
opgevolgd te worden. In het geval van meer delicate stoffen, is het
belangrijk om eerst een wastest uit te voeren vanwege de speciale
vereisten voor wasmiddelen en wastemperaturen op het gebied van
de gezondheidszorg.
Uitdrukkelijk uitgesloten van garantie zijn alle claims die het gevolg
zijn van:
a. gebruik van de gordijnstoffen in een omgeving die frequent wassen
vereist, bijv. in operatiekamers.
b. onvakkundig of gebrekkig vakmanschap bij de verwerking van de 		
gordijnstof.
c. Accidentele schade op beperkte plekken in de gordijnstof 		
veroorzaakt door, bijv. scherpe voorwerpen of door voortdurend 		
wrijven tegen meubelen.
d. Wassen zonder eerst losse of losgeraakte haken te verwijderen, 		
waardoor schade kan ontstaan.
e. het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften.
d. Elke onjuiste behandeling van de gordijnstoffen
Garantie op meubelstoffen
Kvadrat accepteert enkel garantieclaims in het geval van normaal
gebruik van de meubelstof, onder normale omstandigheden, binnen
een gebouw, in een zakelijke, openbare of huiselijke omgeving,
uitgaande van een gebruik van gemiddeld maximaal 9 uur per dag.
De wederpartij verplicht zich de meubelstof in overeenstemming met
de technische specificaties te gebruiken.
De wederpartij dient de meubelstof regelmatig en zorgvuldig te
reinigen in overeenstemming met de door Kvadrat bijgeleverde
onderhoudsvoorschriften. Kvadrat gaat ervan uit dat de meubelstof
wordt gebruikt voor meubelen zonder scherpe randjes, als ook dat
het voor opvulling van meubels gebruikte schuim minimaal 10 jaar haar
vorm behoudt. Kvadrat staat niet in voor schade of slijtage als gevolg
hiervan.
Uitdrukkelijk uitgesloten van garantie zijn alle claims met betrekking
tot :
a. Slijtage plekken in een beperkt deel van de meubelstof 			
bijvoorbeeld veroorzaakt door scherpe voorwerpen zoals 		
autosleutels.
b. Meubelstof die is aangebracht op scherpe hoeken en randen.
c. Elke onjuiste behandeling van de meubelstof.
d. Onvakkundig of gebrekkig vakmanschap bij de verwerking van
de meubelstof.
e. Vlekken.
f. Overig oneigenlijk gebruik van de meubelstof.
Garantie op rolgordijnen, Ready Made Curtains, Soft Cells, Clouds
and North Tiles
Installatie voorschriften
De wederpartij dient per productsoort de handleiding voor de
installatie te volgen. Deze handleidingen zijn op de website van
Kvadrat (www.kvadrat.dk) te vinden.
Indien Kvadrat zorg draagt voor de installatie zal de wederpartij
alle installatiekosten en andere gerelateerde kosten betalen.
De wederpartij zal zorgen dat de installateur van Kvadrat op de
afgesproken datum en tijd toegang heeft tot de plaats waar het
product wordt geïnstalleerd, en zal zorgen dat het werkgebied
waar het product zal worden geïnstalleerd vrij en toegankelijk is.
Indien de installateur van Kvadrat geen toegang heeft tot het
werkgebied op de afgesproken datum van installatie, zal de
wederpartij alle kosten van de installateur betalen die gemoeid
waren met de onsuccesvolle poging tot installatie.

Kvadrat verzorgt bij de installatie van motorbediende producten
of producten met een muurschakelaar niet voor de vereiste
ellektrische installatie of benodigde onderdelen. Dit moet door
de wederpartij bij derden worden geregeld.
Kvadrat is niet verantwoordelijk voor enig defect of beschadiging
die het gevolg is van een verkeerde installatie van het product door
de wederpartij zelf of door een derde partij in opdracht van de
wederpartij waarbij de handleiding voor installatie niet zijn
opgevolgd.
Speciale voorschriften voor rolgordijnen
Aanbevolen breedte/hoogte verhouding
De breedte van de rolgordijnen zou op zijn minst 1/3 van de hoogte
van de rolgordijnen moeten zijn (i.a.w. 1:3 verhouding), omdat een
afwijkende verhouding scheef rollen en vervolgens beschadiging
van de stof van de rolgordijnen kan veroorzaken.
Indien de wederpartij rolgordijnen aanschaft waarbij de breedte/
hoogteverhouding minder is dan de aanbevolen 1:3 zoals hierboven
genoemd, kan Kvadrat niet aansprakelijk worden gehouden voor
enige schade aan de stof van de rolgordijnen die is veroorzaakt door
het scheef rollen van de rolgordijnen.
Kindveiligheid
Indien kinderen toegang (kunnen) hebben tot de plaats waar
de rolgordijnen geïnstalleerd zijn, moeten alle kettingbediende
rolgordijnen geïnstalleerd worden met een Kvadrat kindveilig
wandstuk, en moeten de installatierichtlijnen met betrekking tot de
kindveiligheid worden opgevolgd. Kindveilige wandstukken zijn niet
bij de rolgordijnen inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.
Kvadrat kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig lichamelijk
letsel veroorzaakt door de rolgordijnen aan een kind, als bewezen kan
worden dat de schade veroorzaakt is (i) doordat de wederpartij het
kindveilig wandstuk niet hebben gebruikt, of (ii) door incorrecte
installatie van de rolgordijnen en/of het kindveilig wandstuk door
de wederpartij of een derde partij in opdracht van de wederpartij.
Speciale voorschriften voor Soft Cells; uitstel van levering op verzoek
van de wederpartij
Partijen spreken een leveringsdatum voor de Soft Cells af. Indien
de wederpartij onverhoopt niet in staat is om de Soft Cells op deze
afgesproken datum in ontvangst te nemen, zal de wederpartij Kvadrat
hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Tevens zal zij Kvadrat
informeren over de reden van dit uitstel en de datum dat aflevering
wel mogelijk is.
Nietttemin heeft Kvadrat het recht om op de oorspronkelijk
overeengekomen leveringsdatum de factuur te verstrekken en om
betaling te vragen. Tevens zal deze oorspronkelijke leveringsdatum
als officiele leveringsdatum gelden, neemt de onderzoeks- en
reclametermijn van artikel 6 zijn aanvang en gaat het risico van de
Soft Cells op de wederpartij al op deze datum over.
Kvadrat is in het geval van uitstel van de levering niet gehouden
tot opslag. Wanneer Kvadrat niettemin tot opslag van de Soft Cells
dient over te gaan, is dit gedurende de eerste 7 dagen vanaf de
oorspronkelijke leveringsdatum zonder kosten voor de wederpartij.
Wanneer langere opslag vereist is, betaalt de wederpartij alle
opslagkosten, extra handelings, vervoers,- en overige kosten met
ingang van de achtste dag ter hoogte van 10 euro per dag per
vierkante meter van de vereiste opslagruimte. Mocht Kvadrat hogere
kosten dan dit maken, heeft zij het recht die van de wederpartij
te vragen.
Garantie op de producten van Danskina, Kinnasand en Maharam
De garantie van Kvadrat op meubelstoffen zoals is vastgelegd in
artikel 18 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op de
“standards” van het merk Maharam.
De andere producten van Maharam, de produkten van Danskina
en Kinnasand kennen eigen algemene voorwaarden en
garantiebepalingen waarnaar hierbij door Kvadrat wordt verwezen.

