1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met JMB Garden Supplies betreffende de
verkoop, levering en garantie van producten.
2. Contactgegevens :
JMB Garden Supplies
Voorweg 6
3202 LC Spijkenisse
Nederland
Rabobank bankrekeningnummer: 11.78.75.546
Kamer van Koophandel: Rotterdam nummer 24386987
BTW nummer: NL178723666B01
Klantenservice
E-mail: info@jmbgardensupplies.nl
Telefoon: 06-54634425
Faxnummer: 0181-663378
3. Plaatsing
Alvorens wij de schutting of overkapping komen plaatsen dient de lijn of plaats van overkapping
geheel vrij te zijn houdt rekening bij een schuttinglijn dat wij voldoende ruimte om de betonpaal
maar ook de onderplaat te kunnen plaatsen.
Rond de paal minstens 50cm rondom
De grond wat vrijkomt na graven zullen wij terug tegen de lijn aanleggen de eventuele bestrating wat
weg is gehaald dient zelf teruggelegd te worden.
Houdt u er rekening mee dat de bestrating aangepast zal moeten worden zodat het weer mooi
passend tegen de schutting terug bestraat kan worden.
Houdt bij een overkapping rekening ermee dat de bestrating op de plaats van de betonpoeren en de
opsluitbanden voor onder de wanden eruit moet zijn ook deze zult u na plaatsing terug moeten
bestraten.
4. Betalingscondities

Betaling geschiedt conform factuur/leveringsafspraken. Alle prijzen zijn inclusief btw en in euro’s
weergegeven.
5. Transport en levering
1. Uw bestelde tuinartikelen kunnen bij u afgeleverd worden op één adres. Tarieven zijn afhankelijk
van de grote van uw bestelling en de bezorglocatie.
2. Onder rembours verzenden is mogelijk. Kosten hiervan worden doorberekend aan de klant.
6. Naleveringen
Bestellingen worden pas verzonden wanneer alle artikelen voorradig zijn mits anders
overeengekomen.
7. Advies verkoopprijzen
Adviesverkoopprijzen zijn gemiddelde verkoopprijzen, echter niet bindend.
8. Garanties
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland zijn bestemd.
2. Garantie is afhankelijk van het product wat geleverd wordt maar is altijd gelijk aan de
fabrieksgarantie.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud.
Consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar JMB Garden Supplies geen invloed op kan uitoefenen,
bijvoorbeeld zeer extreme weersomstandigheden.
4. Alle gebreken dienen binnen 14 dagen schriftelijk gemeld te worden bij JMB Garden
Supplies.
5. De consument dient JMB Garden Supplies in de gelegenheid te stellen de klacht te
onderzoeken.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JMB
Garden Supplies de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn oplossen en overgaan tot (gedeeltelijke)
vervanging van product of producten.
6. Indien vaststaat dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekkosten en transportkosten voor rekening van de consument.
9. Aansprakelijkheid
1. Indien JMB Garden Supplies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. JMB Garden Supplies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JMB
Garden Supplies is uitgegaan van, door, of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. JMB Garden Supplies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
·· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JMB Garden Supplies aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JMB Garden Supplies toegerekend
kunnen worden;
·· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
5. JMB Garden Supplies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien JMB Garden Supplies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van JMB Garden Supplies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
··
10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JMB Garden Supplies partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

