Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
Uitgeverij Kerckebosch bv te Zeist
(waarbij inbegrepen Studiecentrum Kerckebosch)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30141060
Artikel 1
1.1.
De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Uitgeverij en/of Studiecentrum Kerckebosch bv te Zeist (hierna ook wel Kerckebosch genoemd) goederen en/of diensten van welke aard ook
levert, behoudens voor zover anders schriftelijk is overeengekomen.
1.2.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de rechtspersoon aan wie wordt verkocht of geleverd, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3.
Voor zover het verkoop en leveringen van producten van de uitgeverij betreft, is tevens van toepassing het Reglement voor het
Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, d.d. 1 juli 1992 onder
nummer 148/1978. In gevel van overtreding van dit reglement is de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels
gemachtigd uit eigen hoofde tegen overtreders in en buiten rechte op te treden, met name tot het nemen van maatregelen ter nakoming van
het reglement.
Artikel 2
1.1.
De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van de daartoe van overheidswege verplichte
btw-percentages.
1.2.
Betaling van facturen voor geleverde goederen of diensten dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen één maand
na factuurdatum, bij voorkeur met gebruikmaking van de meegezonden acceptgiro of anders onder vermelding van factuurnummer en
factuurdatum.
1.3.
Levering van goederen en diensten waarvoor voorafgaande aan de effectuering wordt gefactureerd en dient te worden betaald,
vindt niet plaats bij in gebreke blijven van de inschrijver/besteller.
1.4.
Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot die der betaling de
wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Voorts komen alle voor (gerechtelijke) incasso door Kerckebosch te maken
kosten voor rekening van de afnemer. Hiervoor geldt 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van fl. 50,- (excl. btw).
1.5.
Geleverde goederen blijven eigendom van Kerckebosch totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, de in artikel 2 lid 3
genoemde kosten daaronder begrepen.
Artikel 3
1.1.
Abonnementen waarvoor een vaste jaarprijs geldt, worden jaarlijks in de maand januari of bij het ingaan van het abonnement
gefactureerd. In laatstgenoemd geval wordt een naar rato vastgesteld gedeelte van de jaarprijs berekend. Abonnementen waarvoor per
onderdeel of module prijzen worden vastgesteld, worden per incident gefactureerd. Alle abonnementstarieven zijn inclusief btw en inclusief
verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.
1.2.
Opzeggingen van abonnementen dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode
schriftelijk te worden gemeld bij Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch bv, Postbus 122, 3700 AC Zeist.
1.3.
Kerckebosch behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij
nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hierin is tegemoet gekomen.
Artikel 4
1.1.
Bestellingen kunnen zowel schriftelijk als telefonisch, per fax of via e-mail, alsmede via de boekhandel worden opgegeven.
1.2.
Kopers van losbladige uitgaven worden automatisch genoteerd voor toezending van daarop verschijnende aanvullingen tegen de
voor die aanvulling vastgestelde prijs. Opzegging daarvan is op elk moment mogelijk, met dien verstande dat annulering uiterlijk één maand
na ontvangst van de schriftelijke opzegging wordt geëffectueerd en tot en met die maand wordt verrekend.
Artikel 5
1.1.
Informatieverzoeken of klachten over het geleverde en/of facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden
voorgelegd aan Kerckebosch.
1.2.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd op grond van een schriftelijke aanvraag daartoe en na verkregen toestemming
van Kerckebosch, vooropgesteld dat de goederen onbeschadigd zijn en binnen twee weken na de verkregen toestemming worden
teruggestuurd.
Artikel 6
1.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het auteursrecht op alle door Kerckebosch uitgegeven publicaties bij Kerckebosch.
Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerckebosch.
1.2.
Kerckebosch behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is de koper niet
toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.
Artikel 7
1.1.
De eventuele aansprakelijkheid van Kerckebosch en van de personen voor wie Kerckebosch verantwoordelijk is voor directe
of indirecte schade, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die
aansprakelijkheid voortvloeit.
1.2.
Kerckebosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in de door
Kerckebosch uitgegeven publicaties vermelde informatie en /of van informatie die wordt verstrekt tijdens door Kerckebosch georganiseerde
bijeenkomsten. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van publicaties waarin gegevens uit en over uitgaven van en/of
studiedagen en andere bijeenkomsten georganiseerd door Kerckebosch zijn opgenomen, voor zover die door derden zijn samengesteld.
1.3.
Kerckebosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.
Artikel 8
1.1.
Op alle door Kerckebosch gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
1.2.
Voor alle rechtsvorderingen jegens Kerckebosch geldt een verjaringstermijn van één jaar, vanaf de datum van totstandkoming van de
desbetreffende overeenkomst gerekend.
Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
Voor akkoord getekend te Zeist, 17 februari 1998.

