Algemene Voorwaarden Faunabit B.V.
Faunabit B.V. (hierna: Faunabit) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 73529567 en is gevestigd aan de
Jacob van de Borchstraat 55Bis (3515 XB) te Utrecht.
Artikel 1 – toepasselijkheid en aanbod
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder
aanbod van en iedere overeenkomst met Faunabit en op alle
rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan (hierna:
Overeenkomst). Van deze algemene voorwaarden kan slechts
expliciet schriftelijk worden afgeweken.
1.2 Alle door Faunabit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en
dienen binnen 15 dagen te worden aanvaard, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het staat Faunabit te allen
tijde vrij om het aanbod aan te passen of in te trekken. Eventuele
levertijden en termijnen in het aanbod zijn niet fataal.
Artikel 2 – Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer deze schriftelijk
akkoord is en een bevestiging hiervan is gezonden door Faunabit.
Er is geen recht op herroeping.
2.2 Faunabit werkt op basis van een inspanningsverplichting,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien er enige
resultaatsverplichting is, dan heeft dit nooit betrekking op de
werking van apparatuur, maar enkel op de levering hiervan.
Faunabit zal zich naar beste kunnen inspannen om een
overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.
2.3 Faunabit behoudt zich het recht voor om werkzaamheden
door derden te laten verrichten.
2.4 Faunabit sluit overeenkomsten op basis van de door
Wederpartij verstrekte recente en benodigde informatie.
Faunabit gaat uit van de juistheid van de door Wederpartij
verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor fouten op basis
van foutief verstrekte informatie. Eventuele aanvullende kosten
en/of schade voortvloeiend uit foutieve informatie komt voor
rekening van Wederpartij.
Artikel 3 – Tarieven en facturatie
3.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zijn de
tarieven exclusief btw.
3.2 Als er aanvullende en/of andere werkzaamheden nodig zijn,
dan zal Faunabit de Wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op
de hoogte stellen tezamen met een raming van de verwachte
meerkosten voor zover mogelijk.
3.3 Faunabit is gerechtigd de tarieven jaarlijks te indexeren aan
de hand van de CBS-CPI gegevens voor inflatie. Als er sprake is
van een periodieke betalingsverplichting, is Faunabit gerechtigd
om de tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van
een termijn van 3 maanden.
3.4 Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er
prijsschommelingen op de markt zijn waarop Faunabit geen
invloed heeft, kan Faunabit deze producten met variabele prijzen
aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen
richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

3.5 Op basis van de Overeenkomst stuurt Faunabit een factuur
voorafgaand aan de werkzaamheden, welke Wederpartij binnen
dertig (30) dagen na dagtekening en voor start van de
Overeenkomst dient te voldoen. Vanaf de eenendertigste dag is
wettelijke handelsrente verschuldigd. Huur wordt betaald in
termijnen conform Overeenkomst. Bezwaren ten aanzien van
facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij
Faunabit te worden ingediend. Bezwaren schorten de
betalingsverplichting niet op.
3.6 Faunabit kan zekerheden verlangen van Wederpartij. Betaling
dient te geschieden in EURO door middel van overmaking op een
door Faunabit aan te wijzen bankrekening.
3.7 Faunabit is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten
wanneer een factuur niet tijdig is voldaan. Faunabit is bevoegd
een voorschot op een factuur te verlangen indien Faunabit dit
noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op
redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.
3.8 Uitsluitend Wederpartij kan aan Faunabit bevrijdend betalen.
Wederpartij is niet gerechtigd te verrekenen.
Artikel 4 – Levering en transport
4.1 Faunabit mag aanvullend bezorg- en of leveringskosten in
rekening brengen. Deze bedragen worden exclusief btw in
rekening gebracht. Kosten voor transport en levering naar de
hoofdlocatie (die via verharde weg bereikbaar is voor transport)
van Wederpartij zijn bij de prijs inbegrepen. Plaatsing komt voor
rekening en risico van Wederpartij.
4.2 Leveringstijden zijn indicatief. Het staat Faunabit vrij de
leveringstijden te verlengen als zij dit op redelijke grond
noodzakelijk acht. Wederpartij heeft nooit recht op opschorting
van betaling, schadevergoeding en/of ontbinding door een
verlengde levertijd.
4.3 Faunabit behoudt zich het recht voor om levering te weigeren
als er gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
4.4 Faunabit zal de producten naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid behoorlijk verpakken en beveiligen, zodat zij bij
aankomst op bestemming in goede staat verkeren. Het risico van
verlies of beschadiging van de producten gaat over op
Wederpartij op het moment waarop de zaken het magazijn van
Faunabit verlaten.
4.5 Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de
vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat het product in goede
staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4.6 Wederpartij is gehouden binnen 30 dagen na ontvangst te
(doen) onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het product
overeenstemt met de Overeenkomst en de producten voldoen
aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen te
worden gemeld op info@Faunabit.eu. Niet zichtbare gebreken of
tekorten behoren binnen 6 maanden na levering te worden
gemeld. Indien een gebrek niet wordt gemeld, vervalt alle
aansprakelijkheid van Faunabit. Wederpartij heeft geen recht op
opschorting van betaling en/of verrekening bij dit recht van
reclame. Faunabit zal een onderzoek instellen naar het gebrek en
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een oplossing voor het gebrek aandragen, ofwel reparatie ofwel
terugname met het betaalde bedrag retour.
4.7 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang
door Wederpartij, is Wederpartij zelf aansprakelijk voor
eventuele waardevermindering van het product. Wederpartij
mag geen aanpassingen doen aan het product, tenzij hiervoor
vooraf schriftelijk toestemming is verleend.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door Faunabit geleverde zaken blijven eigendom van
Faunabit totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen.
5.2 Wederpartij is niet bevoegd om zaken met
eigendomsvoorbehoud van Faunabit op enige wijze te bezwaren
of te verpanden. Indien er derdenbeslag wordt gelegd om de
zaken, stelt Wederpartij Faunabit hier na ontdekking onverwijld
van op de hoogte.
5.3 In het geval dat Faunabit haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Wederpartij onvoorwaardelijke en
onherroepelijke toestemming en machtiging aan Faunabit om de
plaats te betreden waar de eigendommen van Faunabit zich
bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 6 Garanties
6.1 Faunabit biedt bij koop een (1) jaar fabrieksgarantie op de
geleverde producten.
6.2 Wederpartij kan pas een beroep doen op deze garantie na het
volledig voldoen van de betalingsverplichtingen.
6.3 Als Wederpartij zich terecht beroept op de garantie, is
Faunabit gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van
het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van
enige bijkomende schade, wordt voor aansprakelijkheid
aangesloten bij artikel 7.
6.4 De garantie vervalt indien Wederpartij zelf aanpassingen
maakt of laat maken aan het product en/of het product naar het
oordeel van Faunabit verkeerd gebruikt, behandelt of
onderhouden wordt.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Faunabit is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht
aan de producten door vandalisme c.q. geweld c.q. verkeerd
gebruik. Faunabit is ook niet aansprakelijk voor gevolgschade,
indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de
geleverde producten is uitgesloten.
7.2 Als Faunabit aansprakelijk wordt geacht voor schade van de
Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het
bedrag dat door een eventuele aansprakelijkheidsverzekering
van Faunabit wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het
(eventuele) eigen risico van Faunabit onder die verzekering. Een
reeks
van
samenhangende
schadeveroorzakende
gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één
gebeurtenis/schadegeval.

7.3 Indien onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke
reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid
van Faunabit altijd beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde.
7.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet in geval schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van partijen.
7.5 In het geval dat Faunabit aansprakelijk is voor eventuele
schade veroorzaakt door een gebrek in het product, is deze
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
7.6 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding
dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na het
ontstaan daarvan aan Faunabit te worden gemeld, bij gebreke
waarvan de vordering op Faunabit vervalt.
7.7 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen
verwacht mogen worden om schade te voorkomen dan wel te
beperken.
7.8 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het
personeel van Faunabit en de hulppersonen/derden die door
Faunabit bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.
7.9 Wederpartij vrijwaart Faunabit voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij
toerekenbaar zijn.
Artikel 8 - Overmacht
8.1 Faunabit is niet aansprakelijk in overmachtssituaties. Onder
overmacht wordt in elk geval verstaan:, (i) overmacht van
toeleveranciers van Faunabit, (ii) het niet naar behoren nakomen
van verplichtingen van toeleveranciers die door Wederpartij aan
Faunabit zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid
van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van
derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi)
storing
van
internet,
datanetwerken
telecommunicatiefaciliteiten
(bijvoorbeeld
door:
cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)
werkstakingen in het bedrijf van Faunabit en (xi) overige situaties
die naar het oordeel van Faunabit buiten haar invloedssfeer
vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
8.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.3 Voor zover Faunabit ten tijde van het intreden van overmacht
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Faunabit gerechtigd om het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.
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Artikel 9 Aanvullende bepalingen huur
9.1 Huurovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd
(3 jaar), tenzij anders schriftelijk bepaald. De huurovereenkomst
eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum, maar
kan in overleg worden verlengd met steeds 1 jaar. Bij beëindiging
van de huurperiode verliest Wederpartij onmiddellijk het recht
tot gebruik van de producten en is Faunabit gerechtigd de
producten terug te vorderen, waarna Wederpartij deze
afgeborsteld en gebruiksklaar terug dient te leveren.
9.2 In geval van een voortijdige beëindiging van de
huurovereenkomst is Wederpartij verplicht een afkoopsom ten
aanzien van de producten te betalen. De afkoopsom bedraagt
voor 1 jaar 100% van de productwaarde, na 1 jaar 75% van de
productwaarde, na 2 jaar 50% van de productwaarde en na 3 jaar
(in geval van verlenging) 25% van de productwaarde,
vermeerderd met data- en servicekosten die gedurende de
gehele looptijd van de huurovereenkomst in rekening gebracht
zouden worden. Wederpartij mag de producten niet zonder
expliciete en schriftelijke toestemming van Faunabit retour
zenden.
9.3 Wederpartij is verplicht zich te gedragen als een goed huurder
en de producten zelf te gebruiken. Doorverhuren is niet
toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Goed
huurderschap betekent onder meer a) geen hinder en/of overlast
voor Faunabit, omgeving en/of buren; b) geen schade aan het
milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen
of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of
luchtverontreiniging; c) tijdig passende maatregelen te nemen
ter voorkoming van schade als gevolg van vorst, neerslag, storm,
andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.;
d) een degelijke verzekering af te sluiten en/of garant te staan
voor de kosten; e) de producten periodiek op te laden om de
gebruiksduur te vergroten en altijd opbergen met een volle accu;
f) op verzoek informatie verstrekken aan Faunabit; g) gewijzigde
omstandigheden doorgeven aan Faunabit; h) instructies van
Faunabit opvolgen bij onder meer gebruik, onderhoud en herstel;
i) indien personen worden gefilmd de omgeving op de hoogte
stellen dat er gefilmd wordt, j) houden aan wet- en regelgeving
ten aanzien van het gebruik.
9.4 Faunabit zal verhuurder zijn naar beste inzicht en vermogen
en is verplicht de producten in goede staat van onderhoud en
zonder door een deskundige waarneembare gebreken ter
beschikking te stellen aan Wederpartij. Faunabit is gehouden om
gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van
het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Faunabit
zijn te vergen.
9.5 Wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele benodigde
vergunningen en/of ontheffingen ten aanzien van het product.
Niet en/of niet meer beschikken over dergelijke vergunningen
en/of ontheffingen is geen grond voor ontbinding en komt voor
rekening en risico van Wederpartij.
9.6 Indien het Gehuurde op eigen locatie wordt gestald, komt
het onderhoud van de accu voor rekening van Wederpartij.

Hierover wordt uitleg gegeven door Faunabit. Ook het reinigen
van de producten komt dan voor rekening van de Wederpartij.
Indien Wederpartij de producten bij Faunabit wil opslaan buiten
de gebruikelijke opslagperiode om (winteropslag), mag Faunabit
hier nadere kosten verbinden.
Artikel 10 – Onderhoud/ aansprakelijkheid huurovereenkomst
10.1 Elke schade en ieder verlies moet onmiddellijk en uiterlijk
binnen 24 uur na ontdekking van de schade aan Faunabit gemeld
worden. Voor aansprakelijkheid zie artikel 7.
10.2 Wederpartij is zelf aansprakelijk voor en vrijwaart Faunabit
van: a) Schade door verlies; b) schade die niet wordt vergoed
door de verzekering; c) schade door onzorgvuldig handelen.
10.3 Wederpartij controleert regelmatig of er onderhoud nodig
is. Onderhoud-, storing- en reparatiewerkzaamheden worden
enkel en alleen door Faunabit of een door Faunabit
ingeschakelde en/of goedgekeurde derde uitgevoerd. Klein
onderhoud mag met toestemming van Faunabit door wederpartij
zelf worden gedaan.
10.4 Faunabit mag preventief onderhoud doen, wijzigingen
aanbrengen in de producten en storingen verhelpen.
10.5 Wederpartij is verplicht om (klein) periodiek onderhoud
(bijv. herstarten, scherm vrijhouden, schoonmaak, etc.) zelf te
verrichten conform fabrieksspecificatie en vastgestelde
procedures en verantwoordelijk voor de juiste werking van
onderdelen die niet door Faunabit zijn aangeschaft.
10.6 Het vervangen van onderdelen geschiedt voor rekening van
Faunabit, tenzij het gaat om het vervangen van onderdelen of
reparatie van schade met een waarde minder dan € 50,- per
kalenderjaar zulks voor rekening van Wederpartij is.
10.7 Beide partijen hebben het recht om gevaarzettende
situaties worden direct te verhelpen. Indien dit in goed overleg
niet geschiedt, mag Faunabit naar eigen professioneel inzicht
aanpassingen verrichten.
10.8 Correctief onderhoud wordt gedaan door Faunabit.
Hieronder wordt verstaan: a) opsporen en verhelpen van
storingen; b) reparaties/aanpassingen die bij de uitvoering van
periodiek onderhoud noodzakelijk blijken; c) Werkzaamheden
ten gevolge van slijtage of veroudering door normaal gebruik.
Correctief onderhoud vindt plaats op afstand, tenzij dit niet
mogelijk is dan zal Faunabit naar de locatie van het product
gaan mits deze per transport bereikbaar is. Op afstand kan
telefonische ondersteuning zijn ofwel het toezenden van
onderdelen naar Wederpartij ten behoeve van correctief
onderhoud. Wederpartij is verantwoordelijk voor het naar
behoren opvolgen van de instructies.
10.9 Faunabit is gerechtigd reis- en werkuren en kilometer
kosten in rekening te brengen bij Wederpartij in het geval van
onderhoudswerkzaamheden conform prijslijst bijgevoegd in de
Overeenkomst. Geplande afspraken kunnen kosteloos
geannuleerd worden tot 7 (kalender)dagen voor de afspraak,
voor 7 dagen mag Faunabit hiervoor kosten in rekening
brengen.
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10.10 Indien er na onderhoud niet binnen 7 dagen door
Wederpartij wordt geklaagd, wordt goedkeuring geacht te zijn
verleend ten aanzien van onderhoud. Vrijgave geschiedt onder
verantwoordelijkheid van Wederpartij.
10.11 In beginsel worden de periodieke
onderhoudswerkzaamheden verricht op normale werkdagen
tussen 09.00 en 18.00 uur. Het uitvoeren van onderhoud buiten
bovengenoemde werktijden en -dagen kan tot gevolg hebben
dat daarvoor spoedkosten of toeslagen in rekening wordt
gebracht.
10.12 Voor onderhoud gelden de volgende opvolgingstijden te
rekenen vanaf het moment van melding: a) Storingen van een
dwingend karakter: binnen 24 uur na melding; b) Calamiteiten:
onmiddellijk na melding ten behoeve van het beperken van
gevolgschade; c) Reguliere storingswerkzaamheden: zo snel
mogelijk, streeftijd is 48 uur, maar dit wordt in de praktijk niet
altijd gehaald (met uitzondering van zater-, zon- en algemeen
erkende feestdagen). Indien termijnen niet gehaald worden zal
Faunabit Wederpartij onmiddellijk op de hoogte stellen van de
te verwachten opvolgingstermijn.
10.13 Indien Wederpartij een melding maakt van een storing,
dan dient zij in ieder geval te melden: a) datum storing; b)
beschrijving storing en/of storingscode; c) Defecte onderdelen;
d) serienummer.

Faunabit en/of klachten heeft over de (uitvoering van de)
Overeenkomst is Wederpartij verplicht om deze klachten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden
via info@Faunabit.eu.
Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op alle met Faunabit gesloten Overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen
geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 11 – Overige bepalingen
11.1 Wederpartij en Faunabit kunnen de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met
onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in
surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of
de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien zo
een situatie zich voordoet, is Faunabit niet gehouden tot
restitutie van ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
11.2 Partijen verlenen elkaar medewerking inzake het gebruik
van Intellectueel Eigendom, indien dit voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk is. Wederpartij erkent, maakt geen
aanspraak op en respecteert de intellectuele eigendomsrechten
van Faunabit.
11.3 Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten met
betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van Faunabit
waarmee Wederpartij in aanraking komt.
11.4 Faunabit houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor
de uitvoering van de werkzaamheden. Wederpartij dient zich te
houden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en
geeft inzage in het beleid aangaande persoonsgegevens aan
Faunabit indien zij dit verlangt.
11.5 Faunabit heeft het recht deze Algemene Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Faunabit zal Wederpartij hiervan op de
hoogte stellen minimaal een maand voorafgaand aan
inwerkingtreding van de wijziging.
10.6 Indien Wederpartij niet tevreden is over de Producten van
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