NI-KÉ meubel & interieur accessoires
Granaatstraat no 2, hoek Kristalstraat, Paramaribo
Telefoon 452344
Fax: 452344
Paramaribo- Suriname

Algemene- en Garantievoorwaarden voor de
betrekkingen tussen Ni-KÉ meubel & interieur
accessoires gevestigd te Paramaribo en haar cliënten
Algemene voorwaarden NI-KÉ meubel & interieur accessoires, zoals gedeponeerd ter griffie der
Kantongerechten op 22 januari 2013 onder Algemeen Register no.12-5130, voor de betrekkingen
tussen NI-KÉ, gevestigd te Suriname en haar Cliënten:
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen NI-KÉ en haar cliënten zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing, alsmede het Surinaams recht, voor
zover daarvan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2. De bedrijfsactiviteiten van NI-KÉ bestaan uit de verkoop van keukens en keukenaccessoires, scharnieren, stelpoten, ladegeleiders, carrousels, MDF platen,
watervastplaat, meubelpanelen &kantband.
3. NI-KÉ en de cliënt zullen bij de uitvoering van transacties in het algemeen en hun
onderhavige relaties in het bijzonder , de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij
naar beste vermogen rekening houden met elkaars belangen. Bij toepassingen van de
volgende bepalingen zal dit beginsel steeds in acht worden genomen.
4. Voor zover nodig, is de cliënt verplicht aan NI-KÉ duidelijk opgave te doen van het adres
waar de voor hem/haar bestemde stukken en goederen dienen te worden verzonden c.q.
afgeleverd. Dit adres blijft tegenover NI-KÉ van kracht zolang door of vanwege de cliënt
geen schriftelijke opgave van een ander adres is ontvangen. Leveringen aan bedoeld
adres, vrijwaren NI-KÉ van elke aansprakelijkheid tegenover de cliënt.
5. NI-KÉ zal voor alle handelingen met haar cliënten gebruik maken van door haar
opgestelde opdracht – en offerteformulieren welke telkens een onlosmakelijk deel
uitmaken van de met de desbetreffende cliënt aangegane verkoop overeenkomst, echter
behoudt NI-KÉ zich uitdrukkelijk het recht voor om reeds verzonden en door de cliënt
geaccordeerde offertes te wijzigen c.q. aan te passen indien omstandigheden daar
aanleiding toe geven, in welk geval elk der partijen afzonderlijk het recht hebben de
overeenkomst te ontbinden.
6. De cliënt is verplicht tot het verifiëren van de aan hem/haar door NI-KÉ toegezonden
opdrachtformulieren, offertes, facturen etc., in origineel dan wel in fotokopie. Indien de
cliënt de door NI-KÉ aan hem/haar toegezonden bescheiden als voormeld niet binnen
zeven (7) dagen nadat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn ontvangen, betwist,
gelden zij als door hem/haar stilzwijgend te zijn goedgekeurd.
7. NI- KÉ is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken
van de diensten van derden indien een juiste uitvoering van de opdrachten of
overeenkomsten met de cliënt zulks noodzakelijk maakt. De hoedanigheid van NI-KÉ is
in deze gevallen die van lasthebber, die de bevoegdheid heeft een ander in de plaats te
stellen. Desgevraagd zal NI-KÉ de naam van derden, die zij inschakelt, aan de cliënt
vermelden. Indien de cliënt hetzij bij het geven van de opdracht, hetzij naderhand de
voorkeur mocht geven aan andere derden dan die, welke NI-KÉ wenst in te schakelen,
dan wel reeds heeft ingeschakeld, zal NI-KÉ, indien redelijkerwijs mogelijk, aan deze
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voorkeur gevolg geven, doch zulks uitsluitend voor risico en aansprakelijkheid van de
cliënt.
De cliënt dient zich er steeds van bewust te zijn dat installatie van gekochte goederen bij
NI-KÉ NIET voor rekening komen van NI- KÉ.
De door NI-KÉ te verrichten diensten geschieden in beginsel enkel tijdens werkuren van
NI-KÉ. Het verrichten van werkzaamheden op afwijkende tijdstippen dan vermeld onder
aan dit artikel, zal alleen geschieden na overleg tussen NI-KÉ en de cliënt en kan
verhoogde kosten ten laste van de cliënt met zich mee brengen, welke de cliënt verplicht
is te betalen. De werktijden van NI-KÉ zijn als volgt: De werkplaats is geopend van
maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 16:00 uur en zaterdags van 08:00 uur t/m 13:00u.
Betalingen door de cliënt aan NI-KÉ voor gekochte, geleverde goederen/onderdelen
geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, contant en in het geval van bestelde
keukens 75% van de totale koopsom bij het plaatsen van de bestelling door de cliënt bij
NI-KÉ en 25% bij levering. Ten aanzien van andere goederen/onderdelen 60% van de
koopsom bij het plaatsen van de bestelling en 40% bij levering.
Zolang de volledige koopsom niet is voldaan, blijft het gekochte goed/onderdeel
eigendom van NI-KÉ. Indien twee maanden na levering de cliënt niet de gehele koopsom
heeft voldaan is NI-KÉ gerechtigd het verkochte goed bij de cliënt te laten revindiceren
waarbij alle kosten zoals genoemd onder artikel 13, ten laste komen van de cliënt. Voorts
behoudt NI-KÉ zich het recht voor om goederen gekocht uit haar voorraad waarvoor een
aanbetaling is gedaan, maar welke zich nog bij NI-KÉ bevinden, na verloop van zeven (7)
dagen aan een derden te verkopen. Na de verkoop is NI-KÉ bevoegd om bij restitutie van
het reeds aanbetaald bedrag 15% van het factuurbedrag voor administratiekosten in te
houden.
Indien de cliënt één week na (op)levering c.q. na verloop van de uiterste betaaldag het
resterende saldo op de koopsom niet heeft betaald is NI-KÉ gerechtigd een debetrente
van 5% voor facturen per maand ten laste van de cliënt in rekening te brengen.
Alle kosten verbonden aan het incasseren van achterstallige betalingen van de cliënt, het
revindiceren van ingekochte goederen, het niet tijdig (na verloop van twee maanden)
afhalen van bestelde goederen of het afzeggen van reeds geplaatste bestellingen
alsmede de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief die voor
juridische bijstand, komen ten laste van de cliënt en bedragen minimaal 15% van het te
incasseren bedrag of de waarde van het te revindiceren en/of bestelde goed/apparaat
NI-KÉ is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor schade, hetzij vervolgschade,
ontstaan als gevolg van gebreken welke niet duidelijk zichtbaar of kenbaar zijn of waren
op het moment van leveren van de gekochte goederen/onderdelen aan de cliënt.
De aansprakelijkheid van NI-KÉ, voor zover die niet is uitgesloten in andere artikelen van
deze voorwaarden of bij overeenkomst tussen partijen, is per gebeurtenis of
aaneengesloten reeks van gebeurtenissen beperkt tot de hoogte van het bedrag waartoe
de opdracht van de cliënt strekt en zal in geen geval te boven van het bedrag van €500,-,
gelijk aan de tegenwaarde in Surinaamse Dollars omgerekend tegen de verkoopkoers
van de Euro voor wissels, cheques en overboekingen volgens de notering van de
Centrale Bank van Suriname op de dag van de vergoeding van de schade. Bedoeld
bedrag in Surinaamse Dollars wordt verder aangeduid als het
”maximale aansprakelijkheidsbedrag” met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid
van NI-KÉ voor schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende een kalenderjaar
jegens éénzelfde cliënt nimmer meer zal bedragen dan het maximale aansprakelijkheids
bedrag. Daarboven gelden de navolgende bijzondere aansprakelijkheidsbeperkingen:
Ten hoogste 5% van het maximale aansprakelijkheidsbedrag in geval van diefstal door
personeel van NI-KÉ.

KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 7
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in
de vast als in de niet–vast overeengekomen prijs van zowel onderdelen en arbeid ten alle tijden

doorberekend. Tevens mogen prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
importeursprijzen en in valutakoersen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft na
kennisgeving van deze wijzigingen het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging
van de bedongen prijs door de opdrachtnemer plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst.
GARANTIE VOORWAARDEN
ALGEMEEN
Garantie voorwaarden gelden alleen wanneer goederen en/of onderdelen door NI-KÉ verkocht
zijn en bij levering van het goed/onderdeel door de koper een manco wordt ontdekt en dat
terstond doorgeeft aan NI-KÉ.
Alle garantiegevallen worden door NI-KÉ beoordeeld. Haar oordeel is bindend
NI-KÉ geeft de volgende garanties voor de na te noemen onderdelen, te weten op:
KEUKENS
Keukens worden voor een periode van 05 jaar tegen fabricagefouten gegarandeerd. In deze
garantie wordt het verbruikte profiel verrekend.
1.

Blijft de cliënt daarmee in gebreke dan is NI-KÉ bevoegd, zonder ingebrekestelling de
termijnzaken op een door haar te kiezen tijdstip naar de koers van de dag af te wikkelen
en ten aanzien van andere verplichtingen van de cliënt tegenover NI-KÉ, op
overeenkomstige wijze te handelen. Tijdens de afwikkeling blijven de algemene- en
garantie voorwaarden van kracht.

2.

Beroep op een overeengekomen afwijking van deze algemene- en garantie voorwaarden
kan slecht worden gedaan, in dien zodanige afwijking schriftelijk is overeengekomen.

3.

Alle voor NI-KÉ uit de relatie met cliënt voortvloeiende kosten, komen voor rekening van
de cliënt. Hierin zitten dan ook de gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten.

4.

Geschillen tussen NI-KÉ en de cliënt worden berecht door de bevoegde Surinaamse
rechter naar Surinaams recht.

5.

Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden door NI-KÉ zullen ook
voor de cliënt bindend zijn, een maand nadat de deponering van deze wijzigingen en/of
aanvullingen ter griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton, door publicatie in
een dagblad en in de door het publiek toegankelijke ruimte van NI-KÉ, ruime
bekendheid is gegeven, onder beschikbaarstelling van deze wijzigingen en/of
aanvullingen aan de cliënt op het kantoor van NI-KÉ.

