
Algemene voorwaarden van Computershop Verweij vof 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die enige overeenkomst met Computershop 
Verweij wenst te sluiten of sluit. 
 
Goederen: al hetgeen door Computershop Verweij krachtens overeenkomst aan de wederpartij wordt 
geleverd en/of ter beschikking gesteld. 
 
Diensten: al hetgeen door Computershop Verweij krachtens overeenkomst ten behoeve van de 
wederpartij wordt verricht.  
 
Dagen: alle kalenderdagen. 
 
Reclames: alle grieven van de wederpartij over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen 
en/of diensten. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 
Computershop Verweij. 
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden - in het bijzonder die van de wederpartij - 
zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.3 Overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien 
deze schriftelijk zijn vastgelegd en gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen. 
2.4 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn geldt de voor 
Computershop Verweij gunstigste regeling en blijven alle overige algemene bepalingen onverkort van 
kracht. 
 
Artikel 3 De totstandkoming van overeenkomsten 
 
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Computershop Verweij zijn vrijblijvend en kunnen gedurende de 
in de aanbieding genoemde termijn schriftelijk door de wederpartij worden aanvaard. 
3.2 Ingeval een schriftelijke aanbieding binnen de daarin gestelde termijn wordt aanvaard kan 
Computershop Verweij het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen 
en komt er geen overeenkomst tot stand. 
3.3 Behoudens de in het vorige lid genoemde herroepingsmogelijkheid komt een overeenkomst tot 
stand op het moment dat de wederpartij een met het aanbod overeenstemmende aanvaarding doet. 
3.4 Een mondelinge namens Computershop Verweij gedane aanbieding vervalt wanneer deze niet 
onmiddellijk wordt aanvaard. 
3.5 Ingeval een aanbieding niet binnen de daarin gestelde termijn wordt aanvaard, komt slechts dan 
een overeenkomst tot stand, indien een op grond van die aanbieding gegeven opdracht of bestelling 
door Computershop Verweij schriftelijk wordt aanvaard, dan wel wordt gevolgd door de feitelijke 
levering en facturering van de betrokken goederen of diensten. 
3.6 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens 
met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, weergegeven in 
reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen, van Computershop Verweij 
gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van door Computershop Verweij medegedeelde 
gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Computershop Verweij verrichten 
wezenlijk andere prestatie. Computershop Verweij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met 
inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die 
dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.  
 
Artikel 4 Annuleringen 
 
4.1 Computershop Verweij behoudt zich het recht voor om indien de wederpartij: 
a. een opdracht tot de levering van goederen of het verrichten van diensten geheel of gedeeltelijk 



annuleert, of  
b. zijn verplichtingen terzake niet nakomt, leidende tot annulering van de opdracht of tot de vertraging 
in de uitvoering ervan, of  
c. om uitstel van de levering verzoekt en Computershop Verweij dat verzoek inwilligt, haar de aan de 
annulering of de vertraagde levering verbonden kosten in rekening te brengen. 
4.2 De in het vorige lid bedoelde kosten zullen worden berekend aan de hand van een percentage van 
de koopprijs van het betreffende goed of de betreffende dienst, volgens onderstaand schema: 
* Tot 61 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum 10 % 
* 60 - 31 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum 30 % 
* 30 dagen of minder voor de overeengekomen leveringsdatum 40 % 
 
In geval het de levering van goederen betreft wordt een minimum bedrag aan kosten wegens uitstel 
van levering van � 226,89 gehanteerd. 
 
Artikel 5 Prijzen 
 
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn alle prijzen van Computershop Verweij af 
magazijn ten tijde van de levering en komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van 
verzekering, omzetbelasting en andere belastingen en overige kosten ten laste van de wederpartij. 
5.2 Wijzigingen in bovengenoemde en andere prijsbepalende factoren die optreden na de levering van 
de goederen of het verrichten van de diensten kunnen door worden berekend en derhalve tot een 
prijswijziging leiden. De wederpartij wordt schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte gesteld.  
5.3 Tenzij de prijsverhoging meer bedraagt dan 10 % van het overeengekomen bedrag, heeft de 
wederpartij niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 6 Levertijden en plaats van levering 
 
6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de door Computershop Verweij opgegeven levertijden niet 
bindend. 
6.2 Ingeval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van de overmachtssituatie. 
6.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht voor langer dan drie 
maanden wordt opgeschort, zijn zowel Computershop Verweij als de wederpartij gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn 
gehouden. 
6.4 Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij franco levering, wordt het magazijn 
van Computershop Verweij als plaats van levering beschouwd.  
6.5 Als datum van levering geldt de datum van levering waarop de verzending plaatsvindt, behoudens 
afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de factuur als zodanig geldt. 
6.6 Het risico van de geleverde goederen is na levering steeds voor de wederpartij. 
6.7 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn 
afgenomen, worden deze goederen voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Wanneer 
de goederen na ommekomst van een termijn van zes maanden niet zijn afgehaald kan Computershop 
Verweij de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden en dient de 
wederpartij de opslagkosten vermeerderd met de kosten verschuldigd ingevolge artikel 4.2 aan 
Computershop Verweij te voldoen. 
 
Artikel 7 Eigendomsovergang en zekerheid 
 
7.1 Computershop Verweij behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en nog te leveren 
goederen totdat alle reeds bestaande en in de toekomst nog te verkrijgen vorderingen uit koop, te 
vermeerderen met rente en kosten, en alle andere vorderingen terzake van de nakoming van de 
overeenkomst zijn voldaan. 
7.2 De wederpartij die goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen is niet 
gerechtigd op deze goederen een vuistpand (dan wel een bezitloos pandrecht) te vestigen en verbindt 
zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht zouden willen vestigen op eerste verlangen van 
Computershop Verweij te verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos 
pandrecht bevoegd is. 
7.3 Wanneer de wederpartij uit de door aan Computershop Verweij aan hem geleverde goederen een 
nieuw goed vormt handelt hij bij die vorming in opdracht van Computershop Verweij en gaat de 
wederpartij dat nieuwe goed voor Computershop Verweij houden. 



7.4 Voorzover Computershop Verweij nog andere vorderingen op een wederpartij heeft dan die 
bedoeld in het eerste lid terzake van verkoop en levering van goederen en/of het verrichten van 
diensten en aan de wederpartij goederen zijn geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, 
vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van 
Computershop Verweij een bezitloos pandrecht op deze goederen, welk bezitloos pandrecht 
Computershop Verweij aanvaardt. De wederpartij zal op eerste verzoek van Computershop Verweij 
een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen en zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de 
goederen bevoegd is en dat op de goederen afgezien van de rechten van Computershop Verweij 
geen pand en/of beperkte rechten rusten. 
7.5 Indien de wederpartij een onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed doorverkoopt kan 
Computershop Verweij de wederpartij verplichten op de uit deze verkoop voortvloeiende vordering op 
de koper ten gunste van Computershop Verweij een stil pandrecht te vestigen. 
7.6 De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader en als 
herkenbaar eigendom van Computershop Verweij bewaren. Hij zal de goederen tegen alle 
calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op het eerste verzoek van Computershop 
Verweij, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de wederpartij ten gunste van 
Computershop Verweij een stil pandrecht vestigen op de aanspraken van de wederpartij 
dienaangaande op de verzekeraars. Het is de wederpartij niet toegestaan ten gunste van derden een 
stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken 
op de verzekeraars. 
7.7 Computershop Verweij is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, de geleverde goederen terug 
te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de wederpartij machtigt Computershop 
Verweij, voorzover nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimten waar deze goederen zich 
bevinden, te betreden. 
7.8 Computershop Verweij heeft ten alle tijde het recht van de wederpartij zekerheid te verlangen voor 
de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij weigert of nalaat binnen de door 
Computershop Verweij gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft Computershop Verweij het 
recht bij buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover ter uitvoering van 
deze overeenkomst reeds goederen aan de wederpartij zijn geleverd is deze verplicht die binnen vijf 
dagen na de buitengerechtelijke verklaring aan Computershop Verweij terug te leveren. Voorts is de 
wederpartij verplicht alle schade die Computershop Verweij door de weigering of het nalaten van de 
wederpartij leidt, te vergoeden.  
 
Artikel 8 Betaling 
 
8.1 Betaling dient, tenzij hiervan door Computershop Verweij bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk 
wordt afgeweken, plaats te vinden op de factuurdatum. 
8.2 Rechtsgeldige betalingen kunnen slechts plaatsvinden door overschrijving op de bank- of 
girorekeningen van Computershop Verweij, dan wel in contanten per kas. 
8.3 Betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van 
rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al 
geeft de wederpartij aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden. 
8.4 Wanneer de wederpartij niet tijdig betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en 
heeft Computershop Verweij vanaf de vervaldag het recht de wederpartij de wettelijke rente in 
rekening te brengen. 
8.5 Computershop Verweij is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de wettelijke rente 5 % 
administratiekosten over het bedrag van de hoofdvordering, alsmede alle buitengerechtelijke kosten 
die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. 
De buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd en zullen worden berekend 
conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
8.6 Ingeval van niet tijdige betaling, surceànce van betaling, faillissement of liquidatie van de 
onderneming van de wederpartij, rust op de wederpartij de verplichting op eerste aanvraag van 
Computershop Verweij de nog in zijn bezit zijnde goederen door Computershop Verweij geleverd, aan 
Computershop Verweij ter beschikking te stellen. Het totale door de wederpartij verschuldigde bedrag, 
te vermeerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich een van de in dit 
artikel voorkomende gevallen voordoet, onmiddellijk en ineens opeisbaar, terwijl Computershop 
Verweij ontslagen wordt van elke verplichting jegens de wederpartij en laatstgenoemde schadeplichtig 
wordt jegens Computershop Verweij. 
 
Artikel 9 Garantie 



 
9.1 Computershop Verweij staat na levering gedurende de termijn van de fabrieksgarantie in voor de 
deugdelijkheid van de door Computershop Verweij geleverde goederen en de daarvoor gebruikte 
materialen, mits deze goederen worden gebruikt op normale en zorgvuldige wijze, overeenkomstig de 
voorschriften van Computershop Verweij en voor het doel waarvoor deze goederen zijn vervaardigd.  
9.2 Deze garantie vervalt volledig bij:  
a. onoordeelkundig of onjuist gebruik van de goederen; 
b. onjuiste of gebrekkige aansluiting en/of inbouw van door Computershop Verweij geleverde 
goederen; 
c. aansluiting of inbouwen van niet door Computershop Verweij geleverde goederen; 
d. storingen en/of vernielingen van de goederen die zijn veroorzaakt door van buiten af op de 
goederen inwerkende invloeden; 
e. indien de wederpartij niet meer in het bezit is van de originele factuur van de geleverde goederen; 
f. indien de wederpartij niet meer in het bezit is van het originele verpakkingsmateriaal van de 
goederen; 
g. indien de wederpartij niet meer in het bezit is van de originele bij de goederen behorende 
handleidingen; 
h. indien de wederpartij niet meer in het bezit is van de originele bij de goederen behorende software; 
i. indien de goederen door de wederpartij zijn overgedragen aan een derde. 
 
Artikel 10 Reclames 
 
10.1 Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken 
moeten binnen acht dagen na levering van de goederen schriftelijk bij Computershop Verweij worden 
ingediend.  
10.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 
acht dagen na het ontdekken van dit gebrek, in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn, bij 
Computershop Verweij schriftelijk worden ingediend.  
10.3 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van 
gebrekkigheid indien hij niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijn heeft 
gereclameerd.  
10.4 Bij ongegronde reclame is Computershop Verweij gerechtigd onderzoekskosten in rekening te 
brengen van maximaal � 226,89. 
10.5 Ingeval door de wederpartij bewezen en gegronde reclame kan Computershop Verweij naar haar 
keuze de goederen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, door gelijke of 
soortgelijke goederen vervangen of aan de wederpartij de waarde van gelijke of soortgelijke goederen 
vergoeden tegen de op het moment van de reclame geldende prijs van dit goed. Andere aanspraken, 
in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten. 
10.6 Goederen of onderdelen die ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van 
Computershop Verweij.  
10.7 Goederen kunnen slechts aan Computershop Verweij worden geretourneerd in de originele 
verpakking en slechts indien Computershop Verweij daarmee, en met de wijze van verzending, 
schriftelijk heeft ingestemd. De goederen dienen franco te worden verstuurd en blijven voor risico van 
de wederpartij.  
10.8 Reclames schorten nimmer de betalingsverplichtingen van de wederpartij op. 
10.9 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de betreffende facturen 
schriftelijk te worden gedaan. 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
11.1 Behoudens de garantie conform artikel 9 komt het gebruik van de door Computershop Verweij 
geleverde goederen geheel voor risico van de wederpartij. 
11.2 Computershop Verweij is nimmer aansprakelijk voor enigerlei, ten gevolge van gebruik van de 
goederen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, veroorzaakte (gevolg) schade. 
11.3 De omvang van de aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de prijs die voor 
de betreffende goederen of diensten aan de wederpartij in rekening wordt of werd gebracht. 
11.4 De wederpartij vrijwaart Computershop Verweij voor aanspraken van derden wegens schade 
opgetreden in verband met de door Computershop Verweij aan de wederpartij geleverde goederen of 
diensten. 
11.5 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor 



medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Computershop Verweij ter uitvoering van 
een overeenkomst worden gebruikt. 
 
Artikel 12 Registratie 
 
12.1 De wederpartij geeft Computershop Verweij toestemming voor het registreren en gebruiken van 
zijn/haar persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, die 
Computershop Verweij in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik 
van Computershop Verweij. 
 
Artikel 13 Toepasselijk recht 
 
13.1 De aanbiedingen en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.  
 
Artikel 14 Bevoegde rechter 
 
14.1 Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde rechter.  
 
Geschillen terzake waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is zullen worden berecht door de 
Kantonrechter van de plaats van vestiging van Computershop Verweij tenzij krachtens het bepaalde in 
artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een andere Kantonrechter bevoegd is. 
Geschillen terzake waarvan de Arrondissementsrechtbank absoluut bevoegd is zullen worden berecht 
door de Arrondissementsrechtbank te Breda. 
 
Artikel 15 Wijziging 
 
15.1 Computershop Verweij is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De 
gewijzigde versie treedt in werking op het bij de gewijzigde algemene voorwaarden aangegeven 
tijdstip.  
 
Artikel 16 Inwerkingtreding en deponering 
 
16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 1996. Deze algemene 
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda. Afzonderlijke 
exemplaren van deze algemene voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij de vestiging van 
Computershop Verweij. 


