
Ogólne warunki 
sprzedaży i dostaw 
 
tkaniny obiciowe & tkaniny zasłonow 

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych 

przez firmę Vescom. Składając zamówienie kupujący przyjmuje niniejsze 

warunki zarówno w odniesieniu do odnośnej umowy, jak i do przyszłych umów. 

Od niniejszych warunków odstąpić można jedynie za pisemnym 

porozumieniem. W razie wątpliwości wiążąca jest niderlandzka wersja 

językowa niniejszych warunków. Ogólne warunki proponowane przez 

kupującego zostają jednoznacznie odrzucone. 

 

W przypadku złożenia zamówienia przez kupującego, umowę uważa się za 

zawartą po pisemnej akceptacji przez firmę Vescom lub po rozpoczęciu 

realizacji zamówienia. Potwierdzenie przez firmę Vescom zamówienia na 

piśmie określa jedynie treść umowy. Zaprezentowane lub dostarczone próbki 

mają jedynie charakter orientacyjny, dostarczony towar może nie być 

identyczny. Niewielkie odchylenia pod względem jakości, koloru, wzoru, 

wielkości wzoru i wykończenia nie są traktowane jako wady. Wystąpienie skazy 

jest zaznaczone na naklejce z boku rolki materiału. Biała naklejka oznacza 10 

cm, żółta naklejka oznacza 20 cm, a 2 żółte naklejki wskazują, jaki jest obszar 

wystąpienia skazy. Dostawy realizowane są na podstawie ilości określonej 

brutto, natomiast opłata pobierana jest od ilości netto. 

 

Po dostawie (a więc przed przetworzeniem) kupujący ma obowiązek 

skontrolowania towaru. Zauważone wady muszą zostać zgłoszone firmie 

Vescom na piśmie w ciągu siedmiu dni od dostawy. Jeśli dostawa nie jest 

zgodna z umową, zależnie od swojego uznania firma Vescom dostarczy 

brakujący towar, naprawi uszkodzony towar lub go wymieni.  

 

Ceny podane w ofertach i potwierdzeniach zamówień mają charakter 

orientacyjny. Wszelkie zmiany cen zgłaszane są kupującemu na piśmie. W 

przypadku zmiany ceny kupujący może anulować zamówienie w ciągu 

tygodnia od daty powiadomienia o zmianie ceny. Wszystkie ceny podawane 

są loco fabryka i bez podatku VAT. 

 

Odbiór odbywa się w oznaczonym miejscu w zakładzie producenta, zgodnie z 

zasadami Incoterms 2000. Każde zamówienie jest fakturowane osobno. 

Wszystkie terminy realizacji zamówień mają charakter orientacyjny. 

Przekroczenie terminu realizacji zamówienia nie uprawnia kupującego do 

odszkodowania. Jeśli w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia 

zamówienie nie zostanie zrealizowane w ciągu czterech tygodni od 

przekazania pisemnego powiadomienia o naruszeniu, kupujący może 

anulować zamówienie. Kupujący zawsze przestrzega warunków realizacji 

zamówienia. W razie odmowy przyjęcia zamówienia, na firmie Vescom nie 

ciąży żaden obowiązek dotyczący magazynowania towaru. W przypadku 

niemożności zapewnienia przez firmę Vescom zasadnej zgodności z umową w 



całości lub w części ze względu na niezależne od niej czynniki zewnętrzne 

bądź wewnętrzne o charakterze tymczasowym lub trwałym, firma Vescom 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy. 

 

Faktury muszą być regulowane w ciągu 30 dni od daty wystawienia, bez 

potrąceń, zniżek i/lub prolongat. W razie płatności nieterminowej wszystkie 

zobowiązania płatnicze kupującego zostają postawione w stan 

natychmiastowej wymagalności, przy czym oprocentowanie zaległych kwot 

odpowiada stopie oprocentowania lokat wg Europejskiego Banku 

Centralnego plus 6,25%.  Kupujący ponosi również pozasądowe koszty 

windykacji wg stawki Nederlandsche Orde van Advocaten. 

 

Bez względu na podstawę odpowiedzialności, w przypadku niewywiązania się 

umowy, nieterminowego wywiązania się z niej lub niewywiązania się w 

zasadnym stopniu, firma Vescom ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody 

bezpośrednie, a nigdy za utratę zysków bądź szkody pośrednie. 

Odpowiedzialność ograniczona jest do ceny umownej. W żadnych 

okolicznościach firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

będące skutkiem naturalnego zużycia bądź niewłaściwego lub 

nieprawidłowego traktowania bądź użycia. Dotyczy to także użycia do celu 

innego niż cel, do którego towar został wyprodukowany bądź sprzedany. 

 

Prawa autorskie, a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej są w 

sposób wyraźny zastrzeżone, o ile w sposób wyraźny nie zostanie uzgodnione 

inaczej na piśmie. Korzystanie z praw własności intelektualnej firmy Vescom (w 

tym do jej nazwy handlowej) dozwolone jest wyłącznie na mocy umowy 

zawartej między firmą Vescom a kupującym. Kupujący może sprzedawać i 

reklamować produkty wyłącznie w uzgodniony sposób. 

 

Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych ze sprzedającym jest 

prawo holenderskie. Wyłączone zostaje zastosowanie konwencji wiedeńskiej o 

umowach sprzedaży. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych z 

kupującym będą w pierwszej instancji rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

miasta ’s-Hertogenbosch w Holandii. W dowolnym momencie możliwe jest 

uzgodnienie zmiany prawa właściwego i jurysdykcji na korzyść kupującego. 

Zmiana taka pozostaje bez uszczerbku dla ważności wszystkich innych 

postanowień niniejszych warunków. 


