ALGEMENE VOORWAARDEN BREGMANS B.V.

Artikel 1 – definities en overeenkomst
Bregmans: de besloten vennootschap Bregmans B.V.
gevestigd te (2665 CC) Bleiswijk, aan de Hoefweg 79
(Handelsregister KvK: 69932476);
De klant: de contractspartij van Bregmans waaronder zowel
de hierna te noemen consument als de zakelijke klant wordt
verstaan.
De consument: de contractspartij van Bregmans die een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf.
De zakelijke klant: de contractspartij van Bregmans die
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
De orderbevestiging en leveringsverklaring: door de klant
ondertekende documenten die dienen als bewijsmiddel van de
met Bregmans gesloten overeenkomst en als bewijsmiddel
dat Bregmans volgens overeenkomst heeft afgeleverd, hierop
worden ook gebruiks- en onderhoudsinstructies aan klant
meegegeven.
Artikel 2 – toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Bregmans en de klant.
2.2 Degenen die voor Bregmans werkzaam zijn, zijn niet
persoonlijk gehouden tot nakoming van de afspraken uit de
overeenkomst tussen Bregmans en de klant, want alle met de
klant gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan
met Bregmans.
2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor
alle overeenkomsten tussen Bregmans en klant de bepalingen
van deze algemene voorwaarden.
2.4 Bregmans wijst de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de klant expliciet van de hand.
2.5 Bregmans heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. De Toepasselijkheid van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is
uitgesloten.
2.6 Indien één of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden (gedeeltelijk) nietig blijken te zijn of worden
vernietigd, dan blijft het overige van toepassing. In dat geval
zullen Bregmans en de klant in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel
mogelijk in acht wordt genomen.
2.7 Indien Bregmans niet steeds strike naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn of dat Bregmans in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 – offertes en aanbiedingen
3.1 Een afwijkende, althans voorwaardelijke aanvaarding door
de klant als reactie op een aanbod dat door Bregmans is
gedaan, wordt beschouwd als een nieuw aanbod; Bregmans
is hieraan alleen gebonden indien Bregmans schriftelijk heeft
bevestigd het afwijkende aanbod te aanvaarden.
3.2 Aan kennelijke verschrijvingen en vergissingen kunnen
geen rechten worden ontleend.

3.3 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw.
Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten en overige op de verkoop en levering van
toepassing zijnde overheidslasten.
3.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en
andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze
kostprijsbestanddelen na de aanbieding en eventuele
aanvaarding daarvan, maar voor de levering, een verhoging
optreedt, behoudt Bregmans zich het recht voor deze
kostenverhoging aan de klant door te berekenen, ongeacht of
deze kostenverhoging voorzienbaar was.
3.5 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is
Bregmans op geen enkele wijze gebonden aan mondelinge
toezeggingen van of afspraken met medewerkers van
Bregmans.
Artikel 4 – (af)levering
4.1 Alle leveringen geschieden aan het door de klant
opgegeven leveringsadres, zoals is vermeld op de
orderbevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Het risico voor alle directe of indirecte schade die ontstaat
aan of vanwege door Bregmans te leveren zaken rust vanaf
het moment van levering op de klant. In geval deze zaken door
Bregmans verzonden worden, rust het risico bij de klant vanaf
het moment van verzending door Bregmans.
4.3 Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn
gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst
geldende (werk)omstandigheden. Indien buiten de schuld van
Bregmans vertraging ontstaat, bijvoorbeeld doordat tijdig bij
derden bestelde materialen niet tijdig door die derden worden
geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Indien
de overeengekomen levertijd is overschreden, kan de klant
hieraan niet eerder enig gevolg verbinden dan nadat de klant
Bregmans bij aangetekende brief een redelijke termijn heeft
gesteld om alsnog te leveren. Overschrijding van de
levertermijn geeft de klant geen recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de overschrijding meer dan
zestien weken bedraagt.
Artikel 5 – overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van
Bregmans onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van
de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, ook al was
deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
reeds te voorzien. Hieronder valt ook oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, een pandemie of epidemieën (andere) ernstige
storingen in het bedrijf van Bregmans of dat van de
leveranciers van Bregmans.
5.2 Bij overmacht heeft Bregmans ter keuze het recht de
termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen
of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te
ontbinden, zonder dat Bregmans in welke vorm dan ook
gehouden is tot vergoeding van enige schade, behoudens het
bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Pagina 1 van 5

ALGEMENE VOORWAARDEN BREGMANS B.V.

Artikel 6 – betaling, eigendomsvoorbehoud en
retentierecht
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt
betaling binnen 14 dagen na ondertekening van de
orderbevestiging zonder aftrek, korting of verrekening.
6.2 Bij een koopovereenkomst waarbij het zadel uit voorraad
kan worden geleverd, dient de klant de betaling uiterlijk bij
aflevering van het zadel te voldoen. De levering van het zadel
vindt pas plaats zodra de betaling door Bregmans is
ontvangen.
6.3 Bij een koopovereenkomst waarbij Bregmans het zadel
aan de klant levert door middel van tussenkomst van een
leverancier, zal die bestelling pas door Bregmans worden
geplaatst zodra de klant 50% van het overeengekomen
bedrag aan Bregmans heeft betaald. Het resterende bedrag
dient de klant uiterlijk bij aflevering van het zadel te betalen.
De levering van het zadel vindt pas plaats zodra de betaling
door Bregmans is ontvangen.
6.4 Bij een overeenkomst tot het uitvoeren van onderhoudsof herstelwerkzaamheden dient de klant, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, de betaling terstond bij aflevering
van het zadel te voldoen; Bregmans kan pas tot afgifte van het
zadel worden gehouden zodra zij de betaling heeft ontvangen.
6.5 Indien Bregmans en de klant in afwijking van hetgeen
onder 6.2 tot en met 6.4 is bepaald schriftelijk zijn
overeengekomen dat betaling pas na aflevering van het zadel
dient te geschieden, dan geldt dat de eigendom van het door
Bregmans geleverde zadel eerst over gaat op de klant
wanneer de klant volledig aan zijn verplichtingen,
voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft
voldaan. De klant zal aan Bregmans alle medewerking
verlenen teneinde Bregmans in de gelegenheid te stellen dit
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door afgifte van het door
Bregmans aan de klant geleverde zadel.
6.6 Bij een overeenkomst tot het verrichten van een consult
dient de klant de betaling terstond na het consult te voldoen.
6.7 In alle gevallen zal Bregmans desgewenst aan de klant
een factuur en/of betalingskwitantie verstrekken.
6.8 Indien de klant in verzuim verkeert ter zake één of meer
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, behoudt
Bregmans zich het recht voor de overeenkomst op te schorten
en/of te ontbinden, zonder dat de klant hierdoor een recht op
schadevergoeding verkrijgt.
6.9 Indien een betalingstermijn is overeengekomen en de
klant niet binnen die termijn heeft betaald, is de klant van
rechtswege in verzuim en heeft Bregmans, zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op
vergoeding van rente gelijk aan de wettelijke handelsrente als
bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de
klant een consument is. In dat geval is de klant de wettelijke
rente als bedoeld in art. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek
verschuldigd, in beide gevallen te rekenen vanaf de vervaldag
tot aan de dag der algehele voldoening.
6.10 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die
Bregmans maakt om haar vordering op de klant te incasseren
indien de klant in verzuim is, zijn voor rekening van de klant.
De buitengerechtelijke kosten zijn bij een zakelijke klant gelijk
aan de daadwerkelijk gemaakte kosten, met een minimum van
15% van de vordering in hoofdsom. In het geval van een

consument wordt aangesloten bij het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 7 – garanties en uitsluitingen
7.1 De garantiebepalingen van de leveranciers van Bregmans
gelden voor door Bregmans geleverde zaken, tenzij hiervan in
het hiernavolgende wordt afgeweken. Indien de leverancier
van Bregmans geen garantie aan Bregmans heeft verstrekt,
de garantieperiode reeds is verstreken of de leverancier haar
garantieverplichtingen jegens Bregmans niet nakomt, geeft
Bregmans voor het betreffende product geen garantie aan de
klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Geen garantie bestaat in het geval aan het zadel
nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder overleg met
Bregmans zijn uitgevoerd, indien het zadel niet op correcte en
gebruikelijke wijze is onderhouden, indien het zadel
onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt of
in geval van normale slijtage, verkleuringen of verandering
van de structuur van het leer.
7.3 De artikelen 7:17, 7:18 en 7:19 Burgerlijk Wetboek en
afdeling 7.1.3. Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op
overeenkomsten tussen Bregmans en de zakelijke klant.
7.4 Bij aflevering van het zadel besteden Bregmans en de
klant uitvoerig aandacht aan alle facetten van het zadel. In het
bijzonder beoordelen zij samen, onder meer door middel van
het nalopen van een checklist, of het zadel overeenstemt met
het hetgeen door de klant is gekocht; op de orderbevestiging
en/of op de leveringsverklaring geeft Bregmans de klant ook
instructies over het onderhoud en de onderhoudsfrequentie.
Door ondertekening van de orderbevestiging of de
leveringsverklaring verklaart de klant dat hetgeen door
Bregmans is afgeleverd op het moment van de aflevering aan
de overeenkomst beantwoordt.
7.5 De consument is verplicht het onderhoud aan het zadel
door Bregmans te laten verrichten, alleen dan kan Bregmans
instaan voor de kwaliteit van het zadel en de kwaliteit van het
verrichte onderhoud. Dit is met de consument besproken en
voor akkoord bevonden. Indien de consument tekortschiet in
één van de onderhoudsvoorschriften of adviezen en zich een
afwijking als bedoeld onder de artikelen 7.6 of 7.7 of
openbaart, dan wordt de afwijking geacht te zijn ontstaan door
het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften of adviezen
en verzet de aard van de afwijking zich tegen een beroep op
het wettelijke (bewijs)vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW. Op de
klant rust de bewijslast ter zake het nakomen van de
onderhoudsvoorschriften.
7.6 Bregmans confirmeert zich niet aan en erkent geen
meningen en opvattingen van andere zadelpassers of
verkopers. Bregmans hanteert haar eigen methodes bij de
beoordeling van de pasvorm en de geschiktheid van het
betreffende zadel. Concurrenten van Bregmans voeren
weleens (zadel)drukmetingen uit. Bregmans erkent die
methode van beoordeling van de passendheid van een zadel
niet omdat het een gekleurd beeld geven kan worden en de
uitvoerder van deze drukmeting de uitkomst (in hun eigen
voordeel) kan beïnvloeden. Partijen hebben dan ook
afgesproken dat de mening / het oordeel van een derde
zadelpasser of verkoper en de resultaten van een
drukmetingsonderzoek niet als bewijs kunnen gelden ter zake
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een vermeende non-conformiteit van een door Bregmans aan
de klant geleverde zaak.
7.7 Als Bregmans in opdracht van de klant een zadel heeft
besteld bij een leverancier en de klant dit zadel niet binnen
vier weken vanaf het moment dat Bregmans aan de klant heeft
gemeld dat zij het zadel heeft ontvangen, afneemt, dan vervalt
alle garantie op de pasvorm en kan een afwijkende pasvorm
niet leiden tot non-conformiteit van het afgeleverde zadel.
7.8 In ieder geval de navolgende omstandigheden zijn
inherent aan het gebruik van een zadel en vormen geen
afwijking in het hetgeen is overeengekomen; zij verzetten zich
naar hun aard tegen de toepassing van het bewijsvermoeden
van art. 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek: gewichts- en
gevoelsveranderingen van de ruiter of het paard, het schuiven
van het zadel, het scheefzakken van het zadel, het klapperen
van het zadel, verkleuring van het zadel, verandering van de
structuur van het leer, maar ook de noodzaak tot het
aanpassen van de vulling, de onderkussens, het kopijzer, het
frame of de balans. Daarnaast is de klant bij het uitzoeken, de
aankoop en het plaatsen van een bestelling van een zadel
volledig
verantwoordelijk
voor
de
kwaliteit,
de
aanpasbaarheid, het type of de afmeting van de kniewrong,
de lengte en afmeting van het zweetblad, het type leder en de
daarbij horende kwetsbaarheid, het (zit)comfort, de
zithouding, de zit- inchmaat, de kleurstelling en de
kleurencombinaties. Vermeende afwijkingen vormen geen
gebrek of tekortkoming die voor rekening en risico van
Bregmans komt, daarnaast verzet de aard van die
omstandigheden zich eveneens tegen toepassing van hert
bewijsvermoeden van art. 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
7.9 In het geval van de koop van een gebruikt zadel geldt dat
Bregmans de gebruikte zadels die zij te koop aanbiedt eerst
uitvoerig heeft geïnspecteerd en dat de prijs is afgestemd op
de eventuele beschadigingen aan het zadel; ook is de klant
uitvoerig voorgelicht over de eventuele beschadigingen en
heeft Bregmans met de klant besproken dat aan een gebruikt
zadel niet dezelfde eisen mogen worden gesteld als aan een
nieuw zadel. Ter aanvulling op de onder 7.8 genoemde
omstandigheden die, indien zij zich voordoen, er niet toe
kunnen leiden dat een zadel als non-conform kan worden
beschouwd, geldt dat de navolgende omstandigheden bij een
gebruikt zadel worden geacht te zijn verdisconteerd in de
koopprijs, dat die omstandigheden derhalve geen afwijking
vormen van hetgeen is overeengekomen en dat de aard van
het zadel, althans de aard van de omstandigheden zich
verzetten
tegen
een
beroep
op
het
wettelijke
(bewijs)vermoeden van art. 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek: het
breken of schuren van het frame of kopijzer, loskomende
stiksels, verslechtering of het schuren van het leder of het
zitrubber, gebruikssporen, zichtbare en onzichtbare
beschadigingen.
7.10 Indien sprake is van een gebrek waarvoor Bregmans op
grond van overeenkomst of wet aansprakelijk is, laat de klant
dit binnen twee weken na ontdekking van het gebrek en in
ieder geval binnen drie maanden na aflevering van het zadel,
schriftelijk aan Bregmans weten, waarbij de aard en omvang
van het gebrek gedetailleerd wordt omschreven. Wordt het
gebrek na de gestelde termijn van twee weken na openbaring,
althans buiten de termijn van drie maanden na aflevering

gemeld, dan vervalt het recht op kosteloos herstel of
vervanging.
7.11 In het geval van een gebrek aan een zadel kan van
Bregmans uitsluitend herstel of vervanging van het
betreffende product worden verlangd. De klant kan geen
aanspraak maken op enige (aanvullende) schadevergoeding,
uit welke hoofde ook.
7.12 Indien als gevolg van een aan Bregmans toe te rekenen
onjuiste meting sprake is van een onjuiste pasvorm en de
klant hierover tijdig heeft geklaagd, zal Bregmans voor de
klant kosteloos naar de klant toekomen om het zadel aan te
passen, mits de klant nog is gevestigd op dezelfde locatie,
althans binnen de regio Randstad. Indien de klant is gevestigd
buiten de Randstand, dan zullen de aanvullende reiskosten bij
de klant in rekening worden gebracht. In het geval de onjuiste
pasvorm echter niet aan Bregmans kan worden toegerekend,
bijvoorbeeld vanwege een onjuiste informatieverstrekking
door de klant of in het geval van een gewichts- of
gevoelsverandering van de ruiter of het paard in de periode
tussen de ondertekening van de orderbevestiging en de
aflevering van het zadel, worden de volledige kosten van het
consult aan de klant in rekening gebracht, waarbij wordt
aangesloten bij artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
7.13 indien een omstandigheid zich voordoet waarvoor
partijen onder 7.4 tot en met 7.9 hebben afgesproken dat die
omstandigheid niet leidt tot een afwijking in de overeenkomst,
geldt dat die omstandigheid ook niet kan leiden tot een
(toerekenbare) tekortkoming in de nakoming als bedoeld in de
bepalingen van boek 6 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 8 – consulten, onderhoud en herstel
8.1 De navolgende bepalingen gelden expliciet voor consulten
en onderhouds- of herstelopdrachten. Overeenkomsten tot
het uitvoeren van onderhouds- of herstelwerkzaamheden,
kwalificeren als een overeenkomst van opdracht als bedoeld
in Titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek, en niet als een
overeenkomst van aanneming van werk als bedoeld in Titel
12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Voor zover de bepalingen
van dit artikel afwijken van de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden, gaan deze bepalingen voor.
8.2 De door Bregmans gehanteerde prijzen en (on)kosten
voor consulten en onderhoudswerkwerkzaamheden worden
vermeld
op
https://www.bregmans.nl/tarieven/.
Door
toezending van het ingevulde contactformulier aan Bregmans,
verklaart de klant kennis te hebben genomen van de
webpagina https://www.bregmans.nl/tarieven/ en daarmee in
te stemmen.
8.3 De prijzen per consult bedraagt de prijs per uur. Indien een
consult langer duurt dan één uur, zal een evenredig deel van
het tarief bij de klant in rekening worden gebracht.
8.4 Ongeacht de duur van het consult wordt aan de klant wordt
per consult minimaal één uur in rekening gebracht.
8.5 Voor consulten die plaatsvinden tijden het weekend of op
feestdagen is Bregmans bevoegd afwijkende tarieven en/of
aanvullende kosten in rekening te brengen.
8.6 Indien de klant tijdens het consult een koopovereenkomst
sluit met Bregmans ter zake een nieuw (d.w.z. niet een
gebruikt) zadel, worden de kosten voor het consult, zoals
vermeld op de orderbevestiging, niet aan de klant in rekening
gebracht, behoudens het geval die koopovereenkomst
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vervolgens op enigerlei wijze wordt aangetast, in welk geval
de aan het consult verbonden kosten alsnog bij de klant in
rekening zullen worden gebracht.
8.7 De door Bregmans uitgevoerde pasconsulten voldoen aan
de in de praktijk geldende gebruikelijke eisen en normen. Het
doel van een zadelpasconsult is het verkrijgen van een zo
goed mogelijk passend zadel voor paard en ruiter. Hierbij
primeert de pasvorm voor het paard op de pasvorm voor de
ruiter. Vanwege de bedrijfsfilosofie van Bregmans kan
Bregmans niet garanderen dat elk pasconsult resulteert in een
passend zadel. Voorts kan niet elk zadel passend gemaakt
worden voor elk paard dan wel de ruiter. Daarnaast zal een
eventuele afwijkende mening van een andere verkoper of
zadelpasser er niet toe kunnen leiden dat Bregmans is
tekortgeschoten in haar verplichting op grond de
overeenkomst tot het verrichten van een pasconsult.
8.8 Bregmans zal bij het uitvoeren van de opdracht zorgvuldig
te werk gaan. Eventuele klachten na het uitvoeren van
onderhoud of het verwerken van aanpassingen aan een zadel
dienen binnen een periode van twee weken na het onderhoud
schriftelijk aan Bregmans te worden gemeld.
8.9 Een eventuele door Bregmans nader te verstrekken
garantie op reparaties en herstellingen geldt enkel op de door
Bregmans gerepareerde of herstelde onderdelen en dus niet
op de volledige zaak. Op reparaties en herstellingen van het
kopijzer of het frame (dit wordt ook wel als de ‘boom’
aangeduid) geeft Bregmans geen garantie. Dergelijke
herstellingen komen, ook indien zij Bregmans opdracht geeft
herstelwerkzaamheden te verrichten, altijd voor risico van de
klant.
Artikel 9 – annulering en tussentijdse opzegging;
9.1 Bregmans sluit haar overeenkomsten met klanten met
haar bestelbus op de locatie van de klant, aldus in of bij de stal
waar het paard of de pony van de klant staat. De klant
verzoekt Bregmans naar de locatie van het paard of de pony
te komen, nu Bregmans immers daar (bij het paard of de pony)
de pasvorm en de geschiktheid van een eventueel nieuw
zadel zal kunnen beoordelen. Met het oog hierop stellen
partijen dan ook vast dat de bestelbus van Bregmans op de
locatie van de klant de gebruikelijke verkoopruimte van
Bregmans is, zoals (onder meer) bedoeld in art. 6:230g BW.
Ook stellen partijen vast dat een zadel altijd een
maatwerkproduct betreft, nu bij de vervaardiging van het zadel
immers rekening wordt gehouden met de specifieke door de
klant gewenste eigenschappen, kleuren en de pasvorm van
de ruiter en het betreffende paard of de pony. Met het oog
hierop geldt aldus dat het ontbindingsrecht zoals opgenomen
in art. 6:230o BW op de (consument)koopovereenkomst is
uitgesloten, aldus op de overeenkomst tussen Bregmans en
de klant niet van toepassing is.
9.2 Annulering van een koopovereenkomst door de klant is
slechts mogelijk met instemming van Bregmans en in dat
geval onder door Bregmans te stellen voorwaarden.
9.3 In het geval Bregmans instemt met annulering van de
overeenkomst, dan geldt dat zij (als onderdeel van de alsdan
te maken afspraken) altijd geheimhouding op straffe van
verbeurte van een boete zal bedingen. Dit betekent dat
partijen over elkaar en over en weer algehele geheimhouding
zullen betrachten en dat zij zich over en weer niet negatief

over elkaar zullen uitlaten, op welke manier en via welk
medium dan ook. Partijen stellen vast dat Bregmans belang
heeft bij een dergelijke bepaling nu zij immers de reputatie van
haar onderneming dient te beschermen.
9.4 In geval van annulering is Bregmans in ieder geval
gerechtigd aan de klant alle tot dan gemaakte kosten in
rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van
het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van
winstderving (het positief belang van de overeenkomst).
9.5 In het geval van een overeenkomst tot het verrichten van
onderhouds- of herstelwerkzaamheden, is de klant bij
tussentijdse opzegging c.q. annulering gehouden aan
Bregmans alle tot dan toe gemaakte kosten te betalen en
100% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter
zake van winstderving (het positief belang van de
overeenkomst).
9.6 Kosteloze annulering van een zadelpasconsult is mogelijk
tot 48 uren voordat het consult zal plaatsvinden. Bij annulering
binnen 48 uur zal Bregmans de kosten voor het volledige
consult exclusief voorrijkosten bij de klant in rekening
brengen.
9.7 Indien Bregmans op locatie is om een consult te voeren
en de klant is niet aanwezig (een ‘no-show’), dan zal
Bregmans het volledige consult, vermeerderd met de
voorrijkosten bij de klant in rekening brengen.
Artikel 10 – opschorting en ontbinding
10.1 Indien de klant zijn verbintenissen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de gegronde
vrees bestaat dat dit zal gebeuren, ongeacht de oorzaak en
dus ook in geval van overmacht aan de aan de zijde van de
klant, heeft Bregmans het recht nakoming van haar
verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten en/of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2 Bregmans heeft ook het recht haar verbintenissen uit de
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden in geval de klant in staat van
faillissement of surseance van betaling wordt gesteld of indien
de onderneming van de klant wordt stilgelegd, geliquideerd of
verkocht.
10.3 De vordering van Bregmans uit hoofde van het reeds
uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de vordering
van Bregmans van vergoeding van schade, gederfde winst
daaronder begrepen, die voortvloeit uit de niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming door de klant, is onmiddellijk opeisbaar
zonder voorafgaande ingebrekestelling.
10.4 De klant kan zijn verbintenissen uit de overeenkomst met
Bregmans niet opschorten.
10.5 Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) is ontbonden en de
klant in beginsel recht zou hebben op (gedeeltelijke)
terugbetaling van de koopprijs, geldt dat Bregmans pas
gehouden kan worden tot terugbetaling over te gaan zodra het
zadel door de klant aan Bregmans is teruggeleverd op een
door Bregmans aan te geven adres en Bregmans het zadel
heeft kunnen inspecteren. Indien naar het oordeel van
Bregmans sprake is van schade aan het zadel, is Bregmans
bevoegd de haar toekomende daaruit voortvloeiende
schadevergoedingsvordering op de klant te verrekenen met
de vordering van de klant tot terugbetaling van (een deel van)
de koopprijs.
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Artikel 11 – tijdelijk ter beschikking stellen van een zadel
of andere zaken door Bregmans
11.1 Voor zover van toepassing zijn alle bepalingen van deze
algemene voorwaarden ook van toepassing op zadels en
andere zaken die door Bregmans aan de klant ter beschikking
zijn gesteld.
11.2 Het tijdelijk in gebruik geven van een zadel of andere aan
Bregmans toebehorende zaak geschiedt krachtens
overeenkomst van huur of bruikleen, door partijen nader
overeen te komen.
11.3 In geval de terbeschikkingstelling ter overbrugging van
de periode van levering van een nieuw zadel is geschied, geldt
de aanbetaling ook als waarborg voor de ter beschikking
gestelde zaak of zaken. Bregmans is bevoegd die
waarborgsom met de schade aan de terbeschikkinggestelde
zaak te verrekenen.
11.4 De terbeschikkingstelling geschiedt voor de periode tot
aan de levering van het door Bregmans verkochte zadel dan
wel de afgifte van een gerepareerd zadel, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
11.5 Bregmans is in alle gevallen en te allen tijde gerechtigd
om de terbeschikkingstelling zonder opgaaf van redenen te
beëindigen.
11.6 Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient de
terbeschikkinggestelde zaak onverwijld aan Bregmans te
worden teruggegeven in de staat waarin het zich op het
moment van de terbeschikkingstelling bevond.
11.7 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de
terbeschikkinggestelde zaak, waaronder ook wordt verstaan
de schade als gevolg van verlies of diefstal. In het geval van
verlies of diefstal is de klant verplicht de op de
leveringsverklaring of orderbevestiging overeengekomen
waarde van de terbeschikkinggestelde zaak aan Bregmans te
betalen.
11.8 Indien bij het ter beschikking stellen van de zaak geen
schadebeschrijving is opgemaakt, wordt de zaak geacht
onbeschadigd aan de klant in gebruik te zijn gegeven.
11.9 Degene aan wie het zadel ter beschikking wordt gesteld,
is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
11.10 De klant heeft geen garantie op de pasvorm van de
terbeschikkinggestelde zaak.
11.11 Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie
het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient de klant
Bregmans daarvan terstond in kennis te stellen.

12.3 Bregmans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
fouten of gebreken in door derden of door de klant ter
beschikking gestelde gegevens.
12.4 Mocht Bregmans niettemin om welke reden dan ook
aansprakelijk worden geacht voor welke gebeurtenis dan ook,
dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekeraar
van
Bregmans
wordt
uitgekeerd.
Artikel 13 – toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door Bregmans gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 In alle geschillen die voortvloeien uit met Bregmans
gesloten overeenkomsten, ook die in kort geding, is naast de
Rechtbank Rotterdam mede bevoegd de bevoegde rechter
van de Rechtbank Den Haag.

Artikel 12 – aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Bregmans is beperkt tot
nakoming van de overeenkomst. Behoudens in geval van
opzet of grove schuld aan de zijde van Bregmans, is alle
(verdere) aansprakelijkheid van Bregmans voor schade ten
gevolge van gebreken in of aan verkochte zadels, verrichte
onderhouds- of herstelwerkzaamheden en als gevolg van de
pasconsulten, zowel bij de klant als bij derden, uitdrukkelijk
uitgesloten.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld is Bregmans evenmin
aansprakelijk voor fouten van personeel van Bregmans, dan
wel voor fouten van personen die door Bregmans in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
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