ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN NEXTHIFI / QCI V.O.F., HOFWEG 10, 3208
LE, SPIJKENISSE, KVK INSCHRIJNUMMER 67616593
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
koop en verkoop, van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden
door de vennootschap onder firma NextHifi / QCI V.O.F., alsmede haar vennoten de heer Jeroen van Roon,
geboren 6-9-1977 en de heer Ivo Zoomer, geboren 7-2-1974, beide, zowel gezamenlijk als afzonderlijk,
handelend onder de naam ‘NextHifi /QCI V.O.F. ‘hierna aangeduid als ‘NextHifi’;
1.2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. De
toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen;
1.3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de
directie van NextHifi;
1.4. NextHifi is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden
in werking op het door NextHifi aangekondigde tijdstip;
1.5 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze
wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
1.8. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen door of namens NextHifi gedaan, zijn vrijblijvend. NextHifi kan haar aanbiedingen
steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
2.2. De beschrijvingen en specificaties die onderdeel uitmaken van de aanbieding zijn alle gebaseerd op bij
NextHifi bekende informatie. Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de wederpartij te
worden geaccepteerd.
ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Alle aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een
vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen vijf
(5) werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
3.2. Orders, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor NextHifi slechts
bindend indien en voor zover deze schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan: per e-mail) aan de
wederpartij zijn bevestigd. NextHifi heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk
te stellen van de ontvangst van een door de wederpartij ondertekende kopie van de offerte en/of
orderbevestiging.
3.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q.
orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging beschouwd. In dat geval
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de
hoedanigheid van de te leveren producten aan te geven. De geleverde producten kunnen echter van
bovenbedoelde monters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de wederpartij niet het recht de
ontvangst of betaling van de producten te weigeren, tenzij de afwijking zo groot is dat van de wederpartij in
redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht NextHifi niet tot het leveren van een gedeelte van de Order,
respectievelijk het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.6. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door NextHifi van de verstrekte opdracht.
Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van NextHifi zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging
door de directie van NextHifi.

ARTIKEL 4 WIJZIGING EN ANNULERING

4.1 Indien een wederpartij van NextHifi de verstrekte order geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert (opzegt)
zonder inachtneming van een opzegtermijn van ten minste acht (8) dagen, heeft NextHifi het recht om
vergoeding van de daarmee verband houdende kosten – zoals bijvoorbeeld magazijn- en transportkosten en/of schade met kosten en rente te vorderen.
4.2 Bij annulering (opzegging) heeft NextHifi bovendien het recht om vijftig procent (50%) van de geldende
verkoopwaarde bij wederpartij in rekening te brengen indien het betreffende product speciaal voor de
wederpartij is besteld.
4.3 Bij (geheel of gedeeltelijke) wijziging heeft NextHifi het recht om nieuwe leveringstermijnen vast te
stellen.
ARTIKEL 5 LEVERING
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door wederpartij vermelde leveringstijden
indicatief en nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Zij gelden slechts als indicatie. NextHifi spant zich
in om binnen de aangegeven tijd te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
5.2. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele
overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de
overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van NextHifi.
5.3. Tenzij wederpartij schriftelijk kiest voor verzending (al dan niet met tussenkomst van een
beroepsvervoerder), vindt de levering van de zaken plaats door afgifte aan de wederpartij op een door
NextHifi aangewezen locatie.
5.4. De levering kan slechts plaats vinden nadat de verkoopprijs volledig door wederpartij is voldaan. De
levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a. indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald; door de in ontvangst name van de
zaken;
b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die
vervoerder;
5.5. Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de wederpartij.
5.6. Indien wederpartij kiest voor verzending van de zaken zijn alle daarmee verband houdende kosten,
zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten en eventuele verzekeringskosten, voor rekening van de
wederpartij. Indien wederpartij kiest voor verzending, dient wederpartij zelf voor tijdig en adequaat vervoer,
alsmede verzekering (desgewenst) van de zaken, zorg te dragen. NextHifi is nimmer aansprakelijk voor
(directe of indirecte) schade welke ontstaan is ten gevolge van niet tijdige verzending van de zaken,
inadequate verzekering daarvan of anderszins. In geval van (vervoerders)schade wikkelt de wederpartij
deze schade met zijn verzekeraar af.
5.7. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor NextHifi
niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken
ter beschikking van de wederpartij gereed te houden, mits hij hiervan binnen zes (6) werkdagen
5.8. Transport van bestelde zaken geschiedt voor rekening en voor risico van de wederpartij, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de zaken tijdens het
transport zijn verzekerd. Indien de wederpartij niet voor een deugdelijke verzekering zorg draagt, zullen de
zaken onverzekerd vervoerd worden.
ARTIKEL 6: INSCHAKELINGEN VAN DERDEN
7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft NextHifi het recht derden in
te schakelen ter uitvoering van de opdracht.
ARTIKEL 7 PRIJZEN
7.1. Alle prijzen van NextHifi zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele
handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van NextHifi zijn onder
voorbehoud van fouten en wijzigingen.
7.2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijzen in de periode
gelegen tussen de totstandkoming van de opdracht en de dag van uitvoering van de opdracht stijgen, door
oorzaken buiten de invloedsfeer van NextHifi behoudt Nexthifi zich het recht voor deze prijsstijgingen

door te berekenen aan de wederpartij.
7.3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op
een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de
orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse
valuta, waarin de NextHifi de producten heeft gekocht.
7.4. wederpartij vrijwaart NextHifi van alle kosten en schade die voor NextHifi mochten voortvloeien uit het
feit:
a. dat de wederpartij niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare
belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat de wederpartij onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan NextHifi en/of de autoriteiten op het gebied
van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.
ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN
8.1 Facturen dienen uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Betaling dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden.
8.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald, zal de
wederpartij aan NextHifi, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd zijn
ter grootte van 1,5% van het verschuldigde bedrag voor iedere maand dat volledige betaling uitblijft.
Gedeelten van een maand worden hierbij als volle maand berekend.
8.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten,
deurwaarderskosten, advocaatkosten zijn begrepen, gemaakt ter invordering van achterstallige posten
komen voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de wet
Normering Buitengerechtelijke Incassokosten;
8.4 NextHifi is gerechtigd, indien de wederpartij niet tijdig tot betaling overgaat de overeenkomst te
ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Voorts is NextHifi in geval de
wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, bevoegd de nakoming van de
jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te
schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid is gesteld.
ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 NextHifi behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop
de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens NextHifi heeft voldaan. De betalingsverplichtingen
bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met de vorderingen ter zake van verrichte
werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,
schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de
wederpartij.
9.2. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de wederpartij de betaling daarvan niet heeft
aangetoond.
9.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens
NextHifi, is NextHifi gerechtigd de aan haar toebehorende zaken, voor rekening van de wederpartij, terug te
(laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij is verplicht hieraan zijn medewerking te
verlenen. De wederpartij machtigt NextHifi onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde
ruimten te (laten) betreden.
9.4 Het is de wederpartij niet toegestaan om de geleverde zaken te verpanden dan wel aan een derde enig
zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom van die zaken niet van NextHifi op de
wederpartij is overgegaan.
9.5 De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende periode dat het eigendomsvoorbehoud voortduurt.
ARTIKEL 10: KLACHTEN/RECLAMES
10.1. Onder klachten worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van een
geleverd product.

10.2 De wederpartij is verplicht de door NextHifi geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te
controleren op zichtbare gebreken.
10.3. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van
wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen twaalf (12) werkdagen na de
levering in het bezit van de NextHifi is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
10.4. Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan
kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen twaalf (12) werkdagen nadat het gebrek de wederpartij is
gebleken, echter nimmer later dan twee (2) maanden na factuurdatum.
10.5. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de
staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
10.6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
10.7. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft NextHifi het recht de gereclameerde zaken te
herstellen, dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen (zulks na ontvangst van de
retour gezonden gereclameerde zaken).
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Voor schade die een direct gevolg is van de door NextHifi verkochte en geleverde zaken is NextHifi,
behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur,
waarmee deze zaken zijn geleverd.
11.2. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg
is van de door NextHifi geleverde zaken, is NextHifi - behoudens opzet of grove schuld - slechts
aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van NextHifi ter zake van deze schade uitkeert.
11.3. NextHifi is nimmer aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade welke ontstaan is als gevolg van
onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de verkochte en geleverde zaken.
11.4. Behoudens opzet of grove schuld van de NextHifi, zal wederpartij NextHifi vrijwaren voor alle
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten en rente,
verband houdende met de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij de koper
redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1 Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt,
worden alle verplichtingen van NextHifi, uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort
tot desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.
12.2 NextHifi kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling
(geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
a. van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een
wezenlijke tekortkoming vormt;
b. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van
de wederpartij
c. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
12.3 In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de
wederpartij aan NextHifi verschuldigd is, terstond volledig opeisbaar zijn, onverminderd het recht van
NextHifi op volledige schadevergoeding.
12.4 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door NextHifi wordt aanvaard, is
de wederpartij aan NextHifi 25% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt
annulering van de overeenkomst plaats binnen zeven dagen voorafgaand aan het moment waarop
uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de wederpartij 50% van de in de
overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen vierentwintig uur
voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de
wederpartij 100% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Daarnaast is
de wederpartij verschuldigd een bedrag gelijk aan de tot het moment van annulering door NextHifi gemaakte
kosten.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede NextHifi respectievelijk de
wederpartij redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
13.2. NextHifi zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht
voordoet.
13.3 Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen
waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk wordt, zoals storm, overstromingen en andere
natuurrampen, belemmeringen door derden, stakingen en onlusten, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies
of beschadiging van materiaal, ziekte van medewerkers, vertraagde levering van door NextHifi bestelde
goederen en materialen, transportmoeilijkheden, machinale en andere buiten de schuld van NextHifi in haar
producten optredende storingen en andere soortgelijke voorvallen.
13.4 Indien NextHifi door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen dan
wel tijdig na te komen, is NextHifi gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren,
respectievelijk tijdelijk op te schorten, zonder jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
ARTIKEL 14 BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van desbetreffende
transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle
kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de wederpartij .
ARTIKEL 15 CONVERSIE/PARTIËLE NIETIGHEID
15.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op
enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua
inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan
worden gedaan.
15.2. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of
wet zijn, dan zal slechts desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen deze
Voorwaarden volledig van kracht blijven.
ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING
16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of overige verbintenissen waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands
recht van toepassing.
16.2 Eventuele geschillen tussen NextHifi en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de
Rechtbank Rotterdam, een en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de Sector Kanton.

