
 

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRECOM - WEBSHOP 

 

Artikel 1: algemeen 

Firecom B.V. (‘Firecom’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd 

te Lekkerkerk aan de (2941 CG) Randweg 10. Firecom is ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 72915846.  

 

Artikel 2: toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Firecom en op elke tot stand 

gekomen overeenkomst tussen Firecom en haar contractanten (hierna: ‘de Wederpartij’), tenzij 

Firecom schriftelijk van toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is afgeweken. De algemene 

voorwaarden van de Wederpartij worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3: totstandkoming van overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het 

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde eisen.  

2. De Wederpartij kan de overeenkomt met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een 

bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Deze bedenktijd 

gaat in op de dag nadat de Wederpartij het product heeft ontvangen. Indien de Wederpartij gebruik wil 

maken van dit recht op ontbinding, dient hij dit tijdens de bedenktijd aan Firecom te melden. Het risico 

en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.  

3. De Wederpartij zend het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 na de in lid 2 bedoelde 

melding, terug. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Wederpartij de kosten van het terugzenden 

van het product. 

4. Nadat Firecom het product retour heeft ontvangen, vergoed Firecom binnen 7 dagen het voor het 

geretourneerde product in rekening gebrachte bedrag aan de Wederpartij.  

5. Tijdens de bedenktijd dient de Wederpartij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. 

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 

beoordelen of hij het product wenst te behouden, zoals een product ook in een winkel zou worden 

gehanteerd en geïnspecteerd.  

6. De Wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het volg is van omgaan 

met het product die verder gaat als hiervoor onder lid 5 omschreven.  

 

Artikel 4: prijsaanpassing, betaling en opschorting 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden 

producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW 

tarieven. Verder mag Firecom haar prijzen te allen tijde aanpassen.  

2. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Wederpartij verschuldigde 

bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de hiervoor genoemde 

bedenktermijn.  



 

3. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door 

Firecom is gewezen op de te late betaling en Firecom de Wederpartij een termijn van 14 dagen 

heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling 

binnen deze termijn van 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke (handels)rente 

verschuldigd. Firecom is bovendien gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening te brengen.  

4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, dan is Firecom niet eerder tot uitvoering van de bestelling 

gehouden dan nadat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 5: leveringstermijn en risico-overgang  

De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Wijziging van de door Firecom opgegeven 

leveringstermijn geeft geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Het risico van de zaak gaat op 

de Wederpartij over op het moment van aflevering.  

 

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud 

Alle door Firecom geleverde zaken blijven eigendom van Firecom totdat de Wederpartij de 

verplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.  

 

Artikel 7: garantie  

Garantie op de door Firecom geleverde zaken is beperkt tot de fabrieksgarantie. Voor schade als gevolg 

van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan de normale 

bedrijfsdoeleinden kan geen beroep op garantie worden gedaan.  

 

Artikel 8: aansprakelijkheid 

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Firecom voor schade voortvloeiend uit of 

verband houdende met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het 

bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Firecom 

wordt uitgekeerd. Indien ter zake om welke reden dan ook geen dekking bestaat en/of uitkering 

plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, zulks met een 

maximum van EUR 25.000. Firecom is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet 

uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie. Wederpartij vrijwaart Firecom overigens voor eventuele aanspraken van derden die 

in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Wederpartij toerekenbaar is.  

 

Artikel 9: overmacht 

Firecom is in geval van overmacht gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst(en) op te schorten, 

met een maximum van twee maanden. Hierna mag Firecom de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinding overgaan. Indien Firecom ten tijde van het intreden 

van de overmachtsituatie een deel van de overeenkomst reeds heeft uitgevoerd, wordt deze 

gefactureerd als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 



 

 

 

Artikel 10: toepasselijk recht en competentie  

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De Nederlandse tekst is bij enig geschil 

over de inhoud of strekking bindend. Op de rechtsverhouding tussen Firecom en de Wederpartij is 

Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 

rechter te Rotterdam. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Deze algemene voorwaarden, versie WEB2018-01, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder nummer 72915846 en zijn tevens te raadplegen op www.firecom.nl. 

 

  

 

  

  

  

http://www.firecom.nl/

