Algemene voorwaarden ROND.
Artikel 1
Definities

* Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te
verkopen.
* Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
ROND. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand.
* ROND. is onderdeel van Janssen-Fotografie gevestigd Dorpsstraat 70a, 5367 AM,
te Macharen. Janssen-Fotografie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 16020577. BTW identificatienummer:
nl804061877B01
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van ROND., te weten http://www.rondfoto.nl.
* Materiaal: informatiedragers waarmee de klant digitale afbeeldingen aan ROND.
ter beschikking stelt.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of overeenkomst
gesloten tussen ROND. en reseller.
2.2.
Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts
indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk door ROND. zijn aanvaard. De overige
bepalingen, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden blijven in die situatie
onverminderd van kracht.

Artikel 3

Overeenkomst
3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de reseller middels het online op de website
invullen en verzenden van het bestelformulier een bestelling heeft geplaatst.
3.2.
Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat ROND. de
digitaal beeldmateriaal van de reseller heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen.
Na ontvangst van het beeldmateriaal zal ROND. de reseller binnen twee werkdagen,
te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg
de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet
wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt
niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.
3.3.
Mocht ROND. de bestelling niet accepteren, dan zal ROND. het door de reseller
aangeleverde beeldmateriaal verwijderen.
3.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel
langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.
3.5.
ROND. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Artikel 4
Prijzen
4.1.
De door ROND. gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn exclusief
btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop
c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de
reseller wordt geacht in te houden het akkoord van de reseller met de op het moment

van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de reseller
een afwijkende maat dan wel een levering buiten Nederland wenst, leidt zulks tot een
meerprijs. Deze zal door ROND. bij de opdrachtbevestiging worden vermeld. De
overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de reseller de in de
opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg
heeft aanvaard.
4.2.
Prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW tarieven of andere heffingen van
overheidswege worden terstond toegepast op het moment ingaande deze nieuwe
prijswijziging.
4.3.
In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in
de Europese Unie welke ROND. zonder btw in rekening brengt, zal ROND. op de
factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan ROND.
niet bekend is en op verzoek van ROND. niet bekend wordt gemaakt dient ROND.
btw te berekenen.
De klant vrijwaart ROND. voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat ROND.
lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is
geregistreerd, dan wel om andere aan ROND. niet bekende redenen ROND. op
verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
4.4.
Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt
het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5
Betaling
5.1.
Betaling dient te geschieden door vooraf overmaking van het factuurbedrag op
bankrekening ten name van Janssen-Fotografie te Macharen IBAN nummer
NL87INGB0004306127. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verstuurd.

5.2.
In geval van betaling op rekening blijft het door ROND. geleverde product eigendom
van ROND. totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.
5.3.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
na het sluiten van de overeenkomst.
5.4
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld te
melden aan ROND.
5.5.
Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn/haar betalingsverplichting, wordt deze,
nadat hij nogmaals door ROND. is gewezen op de te late betaling en er een tweede
termijn van 14 dagen door ROND. is gegund om alsnog aan de betalingsverplichting
te voldoen, overgedragen aan een incassobureau. Daarbij zal het verschuldigde
bedrag, de wettelijke rente en de door ROND. gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten zijn wettelijk
vastgesteld en bedragen maximaal 15 % over openstaande bedragen tot €2.500,=
Euro, 10 % over de daaropvolgende €2.500,= en 5 % over de volgende €5.000,=
Euro, met een minimum van € 40,=

Artikel 6
Levering
6.1.
De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan ROND.
6.2.
De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een
normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde
weg bereikbaar is.

Artikel 7
Levertijd
7.1.
De fotoproducten van ROND. worden binnen maximaal 10 werkdagen verzonden.
Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de
dag van ontvangst door ROND. dan wel vanaf de dag van de akkoordverklaring van
de bewerkte foto, dan wel van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs
inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het
laatst gelegen van de drie voornoemde tijdstippen.

7.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te
lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling
door ROND. danwel van de bevestiging van de acceptatie van de bewerkte foto door
klant. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatst gelegen van de twee
voornoemde tijdstippen.
7.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door ROND. niet
binnen deze levertijd wordt geleverd, is ROND. pas in verzuim nadat de klant
ROND. schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste
termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming
door ROND. binnen deze termijn is uitgebleven.
7.3 Wanneer ROND. door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal
zij klant zo snel als mogelijk berichten.

Artikel 8
Verzuim/aansprakelijkheid
81.

Indien ROND. ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt,
heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal
ROND. terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.
8.2.
Indien het product een materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de reseller recht op
herstel of vervanging van het product. Indien herstel of vervanging onmogelijk is,
heeft ROND. het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal
ROND. terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de reseller restitueren.
8.3.
Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is
geen garantie van toepassing.
8.4
ROND. staat niet voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking
van UV-straling en andere omgevingsfactoren. ROND. is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de
klant, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROND.
8.5
Indien ROND. aansprakelijk is voor de schade bij de reseller als gevolg van een
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van
ROND. worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het
product.
8.5.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te
controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na
aflevering, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel
langs elektronische weg aan ROND. te melden. Na afloop van deze termijn wordt het
geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen ROND. en de reseller gesloten
overeenkomst.
8.6.

In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen twee
werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd
te zijn aanvaard.

Artikel 9
Herroepingsrecht
9.1
Producten van ROND. kunnen niet geretourneerd worden aangezien dit producten op
maat zijn. Zij vallen daarmee buiten het wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1.
De reseller stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan ROND. Het
materiaal blijft eigendom van de klant.
10.2.
ROND. zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van ROND.
te verwachten zorg behandelen.
10.3.
De klant dient van het materiaal, alvorens dit aan ROND. ter beschikking te stellen,
een kopie of een back-up te bewaren.
10.4.
Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet
ROND. in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
11.1.

ROND. accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor
inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval
ROND. door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel
eigendomsrecht, vrijwaart de klant ROND. voor alle schade die ROND.ten gevolge
daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe ROND. door derden wordt
aangesproken en inclusief de bij ROND. veroorzaakte kosten.

Artikel 12
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1.
Op alle geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede
geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’sHertogenbosch, tenzij ROND. ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken bij een
andere bevoegde rechtbank of een andere ingevolge de Wet bevoegde rechter.

