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Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle producten die onderworpen zijn aan het
eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat
gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
De afnemer moet redelijk en verantwoord omgaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige
betaling heeft plaatsgevonden. De afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij
leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Voorts is
de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op
verzoek van leverancier. In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met
leverancier, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is leverancier gerechtigd om na
ingebrekestelling de geleverde producten terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier tot het vorderen van kosten van schade en
interesten. De afnemer is verplicht leverancier toegang te verschaffen tot de producten, op straffe van een
dwangsom van € 5.000, -.Leverancier is bevoegd zelfstandig met toestemming van afnemer zich de toegang tot het
pand te verschaffen. Tevens is Leverancier, in bijzijn van een deurwaarder, bevoegd zonder toestemming van
afnemer zich de toegang tot het pand te verschaffen. Indien de producten bevestigd zijn aan een andere
(on)roerende zaak, geeft de afnemer leverancier het recht om, ingeval van verzuim aan de zijde van de afnemer, de
geleverde producten te verwijderen en deze als haar eigendom terug te nemen.

10. Garantie

Gedurende de garantieperiode zal leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de
producten, evenals in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd,
herstellen indien deze conform de bij leverancier gebruikelijke wijze, zo mogelijk door middel van een gedetailleerde
omschrijving van opgetreden gebrek zijn gemeld. De garantietermijnen van de verschillende producten zijn (tenzij
anders aangegeven) als volgt:
- Interstuhl: 10 jaar;
- Bimos: 10 jaar;
- Prosedia: 3 jaar;
Leverancier zoekt hierbij aansluiting bij de garantiebepalingen van de toeleverancier zoals vermelding in de
gebruikershandleiding. Eventuele wijzigingen in de garantiebepalingen van de toeleverancier gelden tevens voor
leverancier. Deze garantie geldt niet ten aanzien van bekledingsmaterialen en wielen - onderdelen die onderhevig
zijn aan slijtage-. Hierop zit een garantie van 3 jaar.
Daarnaast verkoopt Velto bv Next Life stoelen, hierop geldt een garantie van 2 jaar.
Buiten de bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of
onderhoudsvoorschriften;

