
en 
r+ 
'-I 

-·

cc 
::::T 
r+ 
• 

Q_ 
CD 
:::::J 
,-+ 

CD 
..0 
C 

"'O 

3 
CD 
:::::J 
,-+ 

Algemene voorwaarden Straight Dental Equipment BV 

Tt. Vasumweg 278 
1033SJ Amsterdam
@: info@straightdental.com 
ABN AMRO Bank: 50.49.23.390 
BTW nr. NL8508.54.921.B01 
KVK nr. 53368371 

1 Definities 
1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
        Algemene voorwaarden: De onderhavige bepalingen;

Opdrachtnemer: Straight Dental Equipment; 
Opdrachtgever: De partij die met de opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren; 
Opdracht: ledere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot het leveren van diensten 
en/of producten; 
Offerte: leder schriftelijk aanbod van opdrachtnemer om een opdracht met haar aan te gaan; 

2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 
2.1 De algemene voorwaarclen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, 

overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij opdrachtnemer goederen en/ of diensten van welke 
aard dan oak aan opdrachtgever levert. Aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt 
door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart 
zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, 
meerwerkopdrachten of nieuwe met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten. 

3 Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alie aanbiedingen en andere uitingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders is vermeld. lndien een aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft de opdracht
nemer het recht om het aanbod onverwijld na ontvangst van de opdrachtbevestiging te herroepen. 
Eerdere aanbiedingen warden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding. 

3.2 Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor de opdrachtnemer 
slechts bindend indien en voor zover deze door de opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever 
zijn bevestigd. De opdrachtnemer heeft het recht om in een voorkomend geval zijn gebondenheid aan 
een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever onderte
kende kopie van een door de opdrachtnemer toegezonden schriftelijke orderbevestiging binnen de 
door de opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging gestelde termijn. 

3.3 Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte 
omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbe
vestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3.4 Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties warden geacht bij wijze van aanduiding de hoeda
nigheid van de te leveren goederen aan te geven. De te leveren goederen kunnen echter van bovenbe
doelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst 
of betaling van de goederen te weigeren dan wel enigerlei vergoeding of tegemoetkoming te verlangen, 
tenzij de afwijking zo groat is, dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan warden gevergd deze 
te accepteren. 

3.5 lndien er een overeenkomst tot stand komt tussen een opdrachtnemer en twee of meer opdrachtgevers 
zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

4 Wijziging van de overeenkomst 
4.1 lndien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de over

eenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden dan wel leveringen te wijzigingen 
en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 
aanpassen. 
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