
Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ALBI Engineering zijn bij uitsluiting 
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) 
van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.albi-
engineering.nl, Contact, Privacy en Algemene Voorwaarden. 

1.2 Het kopen van een product, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een 
bestelling (ook via internet of e-mail) houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden 
aanvaardt. Ook een overeenkomst aangegaan via elektronische communicatievormen is een geldige 
overeenkomst, het ontbreken van een fysieke handtekening doet daaraan niet af. 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts eenduidig en schriftelijk worden afgeweken, in 
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 ALBI Engineering behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 

1.5 Wanneer door ALBI Engineering gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen (laten) gelden op 
grond van het feit dat ALBI Engineering deze voorwaarden soepel toepast. 

1.6 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
ALBI Engineering in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende 
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ALBI Engineering vast te 
stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling, in welk geval de overige bepalingen 
onverkort van kracht blijven. 

1.7 Indien ook koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn deze niet van toepassing, tenzij 
daar door ALBI Engineering uitdrukkelijk en schriftelijk mee is ingestemd. 
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van ALBI Engineering zijn vrijblijvend. ALBI Engineering behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van 
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Zie ook artikel 3.) 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALBI Engineering. 
ALBI Engineering is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de 
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt 
geaccepteerd, deelt ALBI Engineering dit zo spoedig mogelijk mee. 

2.3 Aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. ALBI Engineering behoudt 
zich het recht voor een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW (hoog tarief) en 
exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders 
vermeld of schriftelijk overeengekomen en onder voorbehoud. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
 
3.2 Betaling zijn uitsluitend contant, telefonisch vooraf, op rekening of onder rembours. 
Verzending van goederen geschiedt na betaling of onder rembours. Bij niet tijdige betaling heeft ALBI 
Engineering het recht de order te annuleren. Bij bestellingen boven de € 400,- kan een aanbetaling 
van 50% worden gevraagd. 

http://www.albi-engineering.nl/
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3.3 ALBI Engineering garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van uw bestelling niet worden 
verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel 
voorkomen. Voor de gevolgen van (druk)fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

3.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn is koper een rente- van 1% per maand verschuldigd. 
Ingebrekestelling is niet vereist.  
Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper tevens 15% van de hoofdsom als 
buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd met een minimum van € 110.-. Bij een gerechtelijke 
procedure is koper tevens de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd. 
In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van 
de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 
Indien koper in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, zullen 
de incasso kosten voor de rekening van de koper. 
De koper is tevens de door ALBI Engineering gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd. 

Artikel 4. Levering 
4.1 ALBI Engineering tracht altijd uw bestelling binnen de afgesproken termijn te leveren. De door 
ALBI Engineering opgegeven levertijden zijn evenwel indicatief. Overschrijding van enige 
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en leidt niet tot enig recht of 
aansprakelijkheid. 

4.2 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel 
tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht en houdt ALBI 
Engineering uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht 
en komt uw bestelling te vervallen, tenzij in overleg een vervangend artikel kan worden toegezonden. 

4.3 ALBI Engineering is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze 
producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit 
zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 

4.4 ALBI Engineering behoudt zich het recht voor bestelde producten in deelzendingen te leveren en 
factureren. 

4.5 Indien u aan ALBI Engineering schriftelijk opgave doet van een adres, is ALBI Engineering 
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ALBI Engineering schriftelijk 
opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. ALBI 
Engineering is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

4.6 De koper is gehouden bij levering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan 
worden de producten voor rekening en risico van de koper opgeslagen. 
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van 
enige overeenkomst aan ALBI Engineering verschuldigd bent, heeft voldaan. Tot die tijd mag u het 
product niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico ter 
zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

5.2 Indien en zolang ALBI Engineering eigenaar van producten is, zal de koper ALBI Engineering 
onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag ( dreigen te ) worden genomen of 
anderszins aanspraak wordt gemaakt op ( enig onderdeel) van producten. Bovendien zal de koper 
ALBI Engineering op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan ALBI Engineering 
eigenaar van is, zich bevinden. 
Bij beslag (voorlopig) surseance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk beslagleggende 
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van ALBI 
Engineering. 
 
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product c.q. factuur aan de 
overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u ALBI Engineering daarvan zo spoedig 



mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na de aflevering, althans nadat constatering 
redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

6.2 Na het verstrijken van deze termijn wordt ALBI Engineering geacht haar verplichtingen correct te 
zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper de producten c.q. facturen als juist erkent. 

6.3 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft ALBI 
Engineering de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een 
nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.4  Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op 
voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 

6.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in 
kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. 

6.6 Eventuele terugzendingen van producten aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico 
van de koper. ALBI Engineering aanvaardt terug gezonden producten slechts indien en voor zover zij 
met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dat de producten in de originele verpakking 
worden geretourneerd en in de staat waarin ALBI Engineering deze producten aan de koper 
afleverde. 

6.7 Speciaal voor de koper bestelde producten worden niet terug genomen.  
  
Artikel 7. Garantie  
7.1 ALBI Engineering staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen 
verleende diensten, voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde 
producten. De aankoopfaktuur en/of garantiebewijs is uw garantie. 

7.2. ALBI Engineering garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij is van materiaal- en/of 
fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden vanaf aankoopdatum zoals die staat vermeld 
op de factuur. 
In beginsel kan op goederen die in de auto-, kart- of motorsport, ongeacht of ze in een wedstrijd, 
training of vrije tijd gebruikt worden, geen garantie gegeven worden. Dit geldt eveneens voor sensoren 
(temperatuur- en snelheidsensoren, gyroscopen, potentiometers, infrarood zender en ontvanger, etc.), 
bekabeling en stekkers. ALBI Engineering zal gebreken in de geleverde goederen, ontstaan binnen de 
garantietermijn, kosteloos herstellen, wanneer deze het gevolg zijn van een gebrekkige uitvoering of 
afwerking (fabricagefout) of van gebruik van slecht materiaal (materiaalfout). 

7.3 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft ALBI Engineering 
geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 

7.4 Op slijtage-onderdelen geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke 
bij de montage wordt geconstateerd. 

7.5  De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;  
   o  de koper de producten heeft verwaarloosd. 
   o  de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft aan laten  brengen 
waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ALBI Engineering zijn verricht. 
   o  bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, 
blikseminslag, oververhitting, vibraties, waterschade, natuurrampen, verhuur van de zaak, beschadigd 
door inwerken van vocht of door andere van buiten komende factoren of onheilen. 
   o  het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is 
onderhouden. 
   o  het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires 
   o  indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 
    
7.6 Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de 



met ALBI Engineering gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.  
  
Artikel 8. Waarschuwing 
8.1 Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze producten geven geen garantie tegen 
verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar. 

8.2 Producten bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd 
en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden. 

8.3 De koper dient zich er zelf van te gewisse over de juiste toepassing en/of gebruik van de 
producten. 
  
Artikel 9. Bestellingen/communicatie 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en 
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het 
verkeer tussen u en ALBI Engineering, dan wel tussen ALBI Engineering en derden, voor zover 
betrekking hebbend op de relatie tussen u en ALBI Engineering, is ALBI Engineering niet 
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ALBI Engineering. 

9.2 Ondanks de zorg die ALBI Engineering besteedt aan de correcte omgang met gegevens, kan 
ALBI Engineering niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of 
onvolkomenheden op haar site of in haar uitingen, ook niet voor de invoer van informatie door derden. 
Bezoekers en gebruikers van de ALBI Engineering.nl site kunnen op geen enkele wijze rechten 
ontlenen aan de door ALBI Engineering aangeboden informatie. 

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ALBI Engineering in geval van 
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen 
en zulks zonder dat ALBI Engineering gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ALBI Engineering kan 
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
Artikel 11. Privacy Policy 
11.1 ALBI Engineering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

11.2 ALBI Engineering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, of vanwege 
een wettelijke verplichting. 

11.3 Op verzoek verlenen wij u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als uw persoonlijke 
gegevens aangepast dienen te worden, dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in Nederland.  
 
Artikel 13. Inwerktreding 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van oktober 2001 


