
 
 

 
 

 
 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 4Finch/Funny taarten B.V. - 7 maart 2015  

Artikel 1. Definities  

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de 

daarachter vermelde betekenis:  

4Finch/Funny taarten: 4Finch/Funny taarten BV te Erp.  

Opdrachtgever: De wederpartij van 4Finch/Funny taarten uit hoofde van 
enige overeenkomst inzake de koop of verkoop van goederen en/of 

diensten.  

2.02  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden 

4Finch/Funny taarten alleen indien en voor zover 4Finch/Funny taarten deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.  

2.03  Inkoopvoorwaarden die door Opdrachtgever bij acceptatie van 

de aanbieding van 4Finch/Funny taarten of in Opdrachtgevers 

opdrachtbevestiging van toepassing worden verklaard binden 4Finch/Funny 
taarten niet.  

Artikel 2. Algemeen  

2.01  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken 
deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 4Finch/Funny 

taarten inzake de levering door 4Finch/Funny taarten van goederen en/of 

diensten.  

5.06  Installatie en/of inbouw van apparatuur van Opdrachtgever of 

derden in, op of aan de door 4Finch te leveren goederen is voor rekening 

en risico van Opdrachtgever.  

Het niet of zeer slecht bereikbaar zijn van de betreffende ruimte(s) en/of de 
gehele locatie; Het niet tijdig beschikbaar zijn van voorzieningen van 

derden, zoals stroom, water, afvoer of anderszins; Het moeten wachten op 

werkzaamheden van derden; Werkzaamheden ten behoeve van het 

schoonmaken en/of opruimen en/of anderszins van door derden 
veroorzaakte rommel en/of overlast.  

Artikel 6. Levering  

Artikel 3. Aanbiedingen  

3.01  Alle aanbiedingen van 4Finch/Funny taarten zijn vrijblijvend, 

tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, en zijn exclusief BTW. 

De aanbiedingen van 4Finch/Funny taarten zijn gebaseerd op de door 
Opdrachtgever bij de aanbieding verstrekte gegevens.  

3.02  Iedere aanbieding dient als een onsplitsbaar geheel te worden 

beschouwd.  

3.03  Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering van goederen 

en/of diensten onder normale omstandigheden en gedurende normale 

werkuren, tenzij door 4Finch/Funny taarten uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders is vermeld.  

3.04  Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, 

zijn de door 4Finch/Funny taarten op grond van de overeenkomst met 

Opdrachtgever te verrichten leveringen berekend af-magazijn. 

Transportkosten zullen door 4Finch/Funny taarten worden gespecificeerd en 

separaat in rekening gebracht.  

5.07  Indien buiten de schuld van 4Finch diens medewerkers hun 
werkzaamheden en/of leveringen niet of slechts met extra inspanningen 

en/of hulpmiddelen kunnen uitvoeren, is 4Finch gerechtigd de kosten voor 

verloren werkuren/dagen, voorrijden en/of extra materieel als meerwerk op 

de oorspronkelijke opdracht in rekening te brengen. Dit is met name, maar 

niet expliciet, van toepassing in de navolgende situaties:  

6.01  Onder leveringstijd wordt verstaan de in de overeenkomst 
tussen Opdrachtgever en 4Finch/Funny taarten vermelde termijn van 

levering van de verkochte goederen.  

6.02  Als leveringstijd geldt de periode beginnend op het moment 

waarop de overeenkomst tussen 4Finch/Funny taarten en Opdrachtgever van 

kracht wordt en eindigend op het moment waarop de goederen op de 

overeengekomen plaats van bestemming zijn afgeleverd. Ingeval de 

overeenkomst tevens de installatie van de verkochte goederen inhoudt, 

eindigt voormelde periode op het moment dat de verkochte goederen 
bedrijfsgereed geïnstalleerd zijn op de overeengekomen plaats van 

bestemming.  

6.05  Ingeval Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige ver-

plichting uit hoofde van de overeenkomst met 4Finch/Funny taarten, is 
4Finch/Funny taarten gerechtigd, na Opdrachtgever in gebreke te hebben 

gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst – de overeengekomen 

leveringstijd op te schorten, zonder dat 4Finch/Funny taarten tot enige 

schadeloosstelling zal zijn gehouden.  

6.03  Ingeval de goederen zijn afgeleverd behoudens bijbehorende 

accessoires, waarvan het ontbreken niet van wezenlijke betekenis is voor 

het functioneren van de goederen, worden de goederen toch aangemerkt 

als te zijn afgeleverd in de zin van dit artikel van deze voorwaarden.  

6.04  Alle door 4Finch/Funny taarten aangegeven of tussen 

4Finch/Funny taarten en Opdrachtgever overeengekomen leveringstijden 

zijn indicatief. Ingeval de leveringstijd met meer dan één week dreigt te 

worden overschreden is 4Finch/Funny taarten verplicht Opdrachtgever 
hiervan, onder opgave van redenen, in kennis te stellen en Opdrachtgever 

de verwachte nieuwe leveringsdatum mede te delen.  

6.06  Overschrijding van de leveringstijd, veroorzaakt door 

overmacht aan de zijde van 4Finch/Funny taarten, geeft Opdrachtgever 

geen recht op schadevergoeding, noch op het zijnerzijds niet nakomen van 
enige op grond van de overeenkomst met 4Finch/Funny taarten op hem 

rustende verplichting noch op het ontbinden van die overeenkomst.  

6.07  Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van 

4Finch/Funny taarten onafhankelijke omstandigheden, welke redelijkerwijs 

de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals: vertraagde 

levering van tijdig bestelde goederen, materialen en/of diensten, trans-
portmoeilijkheden, mechanische en andere buiten 4Finch/Funny taarten zijn 

schuld treffende storingen in zijn bedrijf, brand, werkstaking, uitsluiting, 

oproer, atoomkernreacties en oorlog.  

5.05  Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:  

de medewerkers van 4Finch, zodra deze op de plaats van bestemming van de 

goederen zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en 
voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun werkzaamheden te 

verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale 

werkuren, indien 4Finch het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of 

het einde der werkzaamheden buiten de normale uren te stellen en 4Finch 

zulks tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld;geschikte behuizing en/of 
door de Wet geëiste voorzieningen voor het personeel van 4Finch aanwezig 

zijn; de toegangswegen tot de plaats van de bestemming van de goederen 

geschikt zijn voor transport; de nodige en gebruikelijke bedrijfsmaterialen, 

zoals gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting, enzovoort daaronder 
begrepen, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van 4Finch 

staan; alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen en worden gehandhaafd.  

Artikel 4. Overeenkomsten  

4.01  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een opdracht van 

Opdrachtgever door 4Finch/Funny taarten schriftelijk is bevestigd of 

uitvoering daaraan heeft gegeven.  

4.02  Overeenkomsten tussen 4Finch/Funny taarten en 

Opdrachtgever zijn bindend voor 4Finch/Funny taarten indien en voor zover 

4Finch/Funny taarten de overeenkomst rechtsgeldig heeft ondertekend.  

4.03  Afwijkingen van en/of aanvullingen op bestaande 

overeenkomsten worden bindend indien en voor zover 4Finch/Funny 

taarten en Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn 

gegaan.  

4.04  4Finch/Funny taarten verkoopt de goederen en/of diensten 
zoals deze staan aangeduid en omschreven in de overeenkomst tussen 

4Finch/Funny taarten en Opdrachtgever. Verkoop door 4Finch/Funny 

taarten geschiedt altijd conform de specificaties van de fabrikant van de 

verkochte goederen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

Artikel 5. Installatie  (indien van toepassing) 

5.01  Onder installatiewerkzaamheden wordt verstaan de 

werkzaamheden die ertoe leiden dat de gekochte goederen op de tussen 

4Finch en Opdrachtgever overeengekomen plaats van bestemming be-

drijfsgereed zijn en aan de door de fabrikant aangegeven mogelijkheden 
voldoen.  

5.02  4Finch is alleen dan gehouden installatiewerkzaamheden met 

betrekking tot de verkochte goederen te verrichten indien en voor zover 
dergelijke werkzaamheden in de overeenkomst met Opdrachtgever zijn 

opgenomen.  

5.03  De door 4Finch op grond van de overeenkomst met 

Opdrachtgever te verrichten installatiewerkzaamheden zijn niet in de 

koopprijs van de goederen begrepen en worden afzonderlijk door 4Finch 

aan Opdrachtgever gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
is overeengekomen.  

5.04  Bij installatiewerkzaamheden op of aan reeds aanwezige zaken, 

zoals tafels, apparatuur, wanden en dergelijke, wordt verondersteld dat 

deze technisch in goede staat verkeren en geschikt zijn voor het beoogde 

doel. Bovendien dient een deugdelijk administratie en/of tekening van deze 

zaken voorhanden te zijn. Meerwerk als gevolg van afwijkingen op deze 

voorwaarden zal door 4Finch aan Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht.  
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 4Finch/Funny taarten B.V. - 7 maart 2015  

Artikel 7. Betaling  

7.01  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling 

van de prijs voor de verkochte goederen en/of diensten als volgt 

plaatsvinden:  

40% van de overeengekomen prijs wordt betaald bij opdrachtverlening;  
50% van de overeengekomen prijs wordt betaald bij aanvang van de 

leveringen;  
10% van de overeengekomen prijs wordt betaald bij oplevering.  

4Finch/Funny taarten is voorts gerechtigd buiten het verschuldigde bedrag, 
zoals vermeld op de factuur, en de rente hierover, van Opdrachtgever alle 

incassokosten te vorderen, die door de niet-betaling zijn veroorzaakt, 

zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.  

Buitengerechtelijk incassokosten is Opdrachtgever verschuldigd in ieder 

geval wanneer 4Finch/Funny taarten zich voor de invordering van de hulp 

van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten 
bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,= 

Opdrachtgever enige bepaling van de overeenkomst tussen hem en 
4Finch/Funny taarten niet of niet tijdig nakomt;  

Beslag wordt gelegd op enig gedeelte van de door 4Finch/Funny taarten aan 

Opdrachtgever verkochte goederen, zulks terwijl Opdrachtgever nog niet 

aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met 
4Finch/Funny taarten heeft voldaan.  

7.02  4Finch/Funny taarten zal voor iedere deelbetaling van de 

overeengekomen prijs telkens een factuur aan Opdrachtgever zenden.  

7.03  Alle betalingen door Opdrachtgever dienen binnen 15 dagen na 

factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden in de 

kantoren van 4Finch/Funny taarten of op een door 4Finch/Funny taarten 
aan te wijzen bankrekening.  

7.04  Ingeval Opdrachtgever nalatig blijft een toegezonden factuur bin-

nen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen, is 4Finch/Funny 
taarten gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan Op-

drachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte 

van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als 

een volle maand.  

13.01 4Finch/Funny taarten heeft het recht de overeenkomst met 
Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar 

overige rechten uit hoofde van de Wet en de overeenkomst met Opdracht-

gever, indien:  

a. het gebrek na ontdekking niet binnen 15 dagen schriftelijk is  

gemeld aan 4Finch/Funny taarten;  

b. de verkochte goederen zijn gebruikt in strijd met de voor 
schriften van de fabrikant of overigens zijn blootgesteld aan  

omstandigheden of gebruik waardoor een goede werking is belemmerd;  

c. reparaties of wijzigingen zijn verricht aan de verkochte goederen of 

software door anderen dan de fabrikant of 4Finch/Funny taarten. 

10.05 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op door de 
fabrikant geleverde software met betrekking tot de verkochte goederen, 

tenzij deze software door de fabrikant op aanwijzing van Opdrachtgever is 

vervaardigd. Voor door een derde geleverde software aanvaardt 

4Finch/Funny taarten geen enkele garantieverplichting, tenzij uitdrukkelijk 

en schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten  

12.02 Opdrachtgever en 4Finch/Funny taarten garanderen elkaar over en 

weer dat zij maatregelen zullen treffen met het doel geheimhouding 

tegenover derden te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en 

kennis omtrent elkaars bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij, hun perso-
neelsleden of voor hen werkzame derden bij totstandkoming en/of 

uitvoering van overeenkomsten kennis nemen.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen  

14.01 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het 
Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud  

8.01  Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling inzake van de 

overeenkomst tussen hem en 4Finch/Funny taarten met betrekking tot de 

verkochte goederen en eventuele installatiewerkzaamheden heeft verricht, 
blijven de goederen, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van 

4Finch/Funny taarten, doch voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

8.02  Opdrachtgever is niet bevoegd de verkochte goederen aan 

derden in eigendom over te dragen of in onderpand te geven of op enige 

andere wijze te bezwaren.  

Artikel 10. Garantie  

10.01 4Finch/Funny taarten garandeert de  goede werking en 

deugdelijkheid van de verkochte goederen overeenkomstig de door de 

fabrikant van de goederen gegeven specificaties, gedurende 12 maanden 
na levering.  

10.02 Op 4Finch/Funny taarten rust geen enkele verplichting met 

betrekking tot garantie indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens 

4Finch/Funny taarten niet volledig heeft voldaan.  

10.03 4Finch/Funny taarten zal nooit tot meer gehouden zijn inzake de 

garantie met betrekking tot de verkochte goederen dan de fabrikant van de 

verkochte goederen uit hoofde van diens garantie jegens 4Finch/Funny 
taarten gehouden is.  

10.04 Iedere garantie van 4Finch/Funny taarten vervalt, 

indien:  

11.01 Alle aan Opdrachtgever of zijn personeel, middels 4Finch/Funny 

taarten, ter beschikking gestelde documenten (handboeken, tekeningen en 

software) ten behoeve van de geleverde goederen en/of diensten zijn 

onderhavig aan copyright-bepalingen die te allen tijde berusten bij 

4Finch/Funny taarten en/of de fabrikant.  

11.02 Opdrachtgever is verplicht om 4Finch/Funny taarten onmiddellijk op 

de hoogte te stellen van iedere actie van een derde die stelt intellectuele 

eigendomsrechten te hebben met betrekking tot de verkochte goederen 
en/of de daarbij geleverde software, alsmede zich naar de aanwijzingen van 

4Finch/Funny taarten te gedragen tegenover die derde.  

Artikel 12. Geheimhouding  

12.01 Opdrachtgever is verplicht geheimhouding te betrachten met be-

trekking tot alle gegevens, documenten, tekeningen en software, tenzij 

bekendmaking aan derden noodzakelijk is voor het gebruik van en/of 

installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de verkochte goederen en 
de eventueel daarbij behorende software.  

13.02 Ingeval van ontbinding op grond van dit artikel is 4Finch/Funny 

taarten gerechtigd de verkochte goederen terstond terug te nemen. 

Opdrachtgever is in dat geval verplicht op eerster verzoek van 4Finch/Funny 

taarten de verkochte goederen aan 4Finch/Funny taarten af te geven.  

14.02 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen 
aan het oordeel van de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaat van 

4Finch/Funny taarten.  

Artikel 13. Ontbinding  

9.06  Opdrachtgever verbindt zich 4Finch/Funny taarten te vrijwaren 

voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens 4Finch/Funny 

taarten inzake de met haar gesloten overeenkomst uit hoofde van welke 

oorzaak dan ook.  

9.07  4Finch/Funny taarten is niet aansprakelijk voor mogelijke 

afwijkingen op producten. De produkten kunnen echter enigszins afwijken 

van de op de website opgenomen afbeeldingen. 
 

 

8.03  Ingeval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de 
overeenkomst met 4Finch/Funny taarten niet nakomt, is 4Finch/Funny 

taarten, zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd de verkochte goederen 

(ongeacht of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen in welk geval 

de overeenkomst tussen 4Finch/Funny taarten en Opdrachtgever is 

ontbonden, onverminderd het recht van 4Finch/Funny taarten tot het 

vorderen van vergoeding van geleden schade, gederfde winst en interest.  

8.04  Opdrachtgever is verplicht 4Finch/Funny taarten terstond 

schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat één of meer derden 

recht doen gelden op de verkochte goederen waarop krachtens dit artikel 
eigendomsvoorbehoud rust.  

8.05  Goederen van Opdrachtgever welke worden vervangen door de 

door 4Finch/Funny taarten te leveren goederen, blijven eigendom van 

Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort 
demontage, verwijdering en/of vernietiging hiervan niet tot de ver-

plichtingen van 4Finch/Funny taarten.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

9.01  4Finch/Funny taarten is niet aansprakelijk voor schade na 

oplevering, behoudens aansprakelijkheid uit de door haar verleende 

garantie ingevolge artikel 10.  

9.02  4Finch/Funny taarten is nimmer aansprakelijk voor indirecte-, 

gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder schade wegens verlies van 

gegevens, immateriële schade, gederfde winst of besparingen of voor 
vorderingen door derden tegen Opdrachtgever ingesteld.  

9.03  Alle aansprakelijkheid van 4Finch/Funny taarten is beperkt tot 

het aankoopbedrag van het betreffende product en/of beperkt tot € 1.000,- 

in totaal per schadegeval. 

9.04  4Finch/Funny taarten is niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van door 4Finch/Funny taarten of diens personeel geleverde 

diensten en/of verstrekte adviezen.  

9.05  4Finch/Funny taarten is niet aansprakelijk voor schade van de 

consument of derden door het gebruik of de consumptie van de producten.  

9.08 Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Funny 

taarten betreft verse, beperkt houdbare goederen. Funny taarten stelt alles 

in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u 
desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en/of versheid van de geleverde 

producten, dan kunt u dit op onze website melden. Wij helpen u graag en 

staan altijd klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. 
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