Leveringsvoorwaarden:
1.
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, zijn geheel vrijblijvend.
2.
De verkoper is slechts verplicht reclames in behandeling te nemen, die schriftelijk zijn gedaan en haar hebben bereikt binnen 8 dagen na ontvangst
der goederen.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op. Geleverd materiaal kan slechts dan aan de verkoper worden geretourneerd,
indien de verkoper daarmede akkoord gaat en mits onbeschadigd en ongebruikt en in de originele verpakking; de op een retourzending vallende
risico en vracht is voor rekening van de afnemer.
De verkoper is gerechtigd bij creditering na controle op het factuurbedrag in mindering te brengen de door de verkoper geschatte schade aan de
goederen, alsmede het door haar vast te stellen bedrag terzake administratiekosten, onvoldane vrachtkosten en de kosten van retournering aan de
betreffende leverancier der verkoper.
3.
De levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen zonder dat de koper wegens overschrijding daarvan recht op weigering van de goederen of
schadevergoeding heeft.
4.
De geleverde goederen blijven eigendom van Broadcast Partners, ook indien zij zijn verwerkt of in andere goederen opgenomen totdat volledige
betaling is geschied. Voor de betaling is de koper derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom, al dan niet fiduciair,
over te dragen.
5.
De verkoper heeft het recht om gedurende de loop der overeenkomst bij gegronde vrees van non-betaling van de koper bij aangetekend schrijven
het stellen van zekerheid voor de tijdige betaling der goederen te verlangen.
6.
Indien de verkoper door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst heeft hij het recht zich, onder kennisgeving hiervan aan de
koper, ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering van de overeenkomst. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke onvoorziene
omstandigheid, tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd.
7.
De verkoper is niet aansprakelijk voor eigenschappen of kwaliteit van het geleverde, noch voor gebreken aan het geleverde tenzij bewezen wordt,
dat die gebreken zijn ontstaan door de schuld der verkoper, in welk geval de verkoper niet gehouden is tot meer of anders dan tot terugneming van
het geleverde en creditering tot het voor dat geleverde gefactureerde bedrag; behoudens in laatstgenoemd geval komen aan de koper geen andere
rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks geldend kan maken jegens de fabrikant of leverancier der verkoper uit hoofde van door die fabrikant of
leverancier op het geleverde gegeven garantie.
Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de garantiegever of indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke
garantieverplichting.
De koper kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.
De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsschade aan personen of goederen of enige andere schade, hoe ook genaamd, directe of
indirecte, welke het gevolg is van gebreken of eigenschappen van het geleverde of van daden of van nalatigheid, van fouten of verzuimen, welke
personen in dienst van de verkoper mochten begaan en door welke andere omstandigheid ook veroorzaakt.
De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere schadevergoedingseis deswege van enige derde.
8.
Indien de gekochte goederen eerst moeten worden geleverd na een periode langer dan 4 weken nadat de opdracht is verstrekt, dient de koper
terstond bij aankoop een bedrag te voldoen van gelijk aan 25% van de koopprijs.
9.
Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming
der door hen gesloten overeenkomst.
10. Bij niet stipt betaling van de koopprijs op de vervaldag, zal de verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, de goederen terstond als
zijn eigendom kunnen opeisen.
11. Wanneer de order van koper slechts gedeeltelijk is uitgevoerd zullen de ontbrekende artikelen zo spoedig mogelijk worden nageleverd en dient de
betaling van de reeds geleverde goederen te geschieden, zoals op de factuur staat genoteerd.
12. De betaling van de geleverde goederen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De debiteur wordt geacht na verloop van deze termijn
van 14 dagen van rechtswege, derhalve zonder sommatie of in gebreke stelling, in verzuim te zijn.
Na de vervaldatum der factuur is de koper over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1½ % per maand of een gedeelte daarvan. Bij
wanbetaling van de koper komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten vallende op het incasseren van het ons toekomende te
zijnen laste.
Tot de buitengerechtelijke kosten worden gerekend incassokosten ten bedrage van 15 % van het totaal bedrag met een minimum van Euro 75,13. Bij weigering van de aangeboden goederen of indien de koper de order geheel of gedeeltelijk annuleert of de goederen wegens wanbetaling worden
teruggehaald is door de koper terstond een boete verschuldigd gelijk aan 25 % van het factuurbedrag, onverminderd de mogelijkheid van de
verkoper zijn schade te verhalen.
14. Adviezen, instructies, of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, bevestiging etc. van de geleverde goederen
worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
15. Indien voor zover daarin door deze voorwaarden niet is voorzien zijn de voorwaarden van onze leverancier eveneens van toepassing op onze
overeenkomsten met onze kopers. In geval van afwijking of tegenstrijdigheid tussen onze voorwaarden en die van een van onze leveranciers
prevaleren onze voorwaarden.
16. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het
gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg.
Nederlands recht is toepasselijk ook in relatie met buitenlandse afnemers.
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