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Leveringen: per zending > € 300,00 franco uw magazijn in Nederland of franco Nederlandse grens. Minimum orderbedrag € 30,00 netto. 

Op al onze transacties zijn onze leverings- en verkoopvoorwaarden gedeponeerd onder nummer 58/1987 van toepassing. 

Prijzen zijn excl. BTW.  Prijswijzigingen voorbehouden.  Artikelnummers met * zijn op voorraad.  
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Fittingborstels en uitwendige pijpreinigers met rvs kerndraad 

 
          art.nr.       prijs  omschrijving                            ean code                    

900000086 8,35 Fittingborstel Ø13/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383001290 10 

900000088 8,35 Fittingborstel Ø16/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383001306 10 

900000089 8,35 Fittingborstel Ø18/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383001313 10 

900000090 9,50 Fittingborstel Ø22/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383001320 10 

900000091 10,15 Fittingborstel Ø25/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383008558 10 

900000092 10,15 Fittingborstel Ø29/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383001337 10 

900000093 10,15 Fittingborstel Ø32/0,13 mm staaldraad/+kunststof handvat 8716383008893 10 

037.922 11,65 Uitwendige pijpreiniger voor pijp uitwendig Ø 12 mm 4017359071250 6 

037.923 12,05 Uitwendige pijpreiniger voor pijp uitwendig Ø 15 mm 4017359071267 6 

037.925 13,05 Uitwendige pijpreiniger voor pijp uitwendig Ø 22 mm 4017359071281 6 

037.927 13,80 Uitwendige pijpreiniger voor pijp uitwendig Ø 28 mm 4017359071298 6 
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Leverings- en verkoopvoorwaarden 
van Sprenger & Brommer B.V., gevestigd te Alkmaar 

 

Artikel 1.AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

Op al onze overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, zulks met uitsluiting van die van de wederpartij. 

 
Artikel 2. PRIJZEN 

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Sprenger & Brommer behouden zich het recht voor de prijzen te verhogen, indien 

valutaverhoging dit noodzakelijk maakt. 
 

Artikel 3. LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Alkmaar en zijn de goederen geheel voor rekening en risico 

van de koper. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van levering en risico blijft het verkochte ons eigendom tot dat de koopprijs 

vermeerderd met eventuele rente en kosten, aan ons is voldaan. 
Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het door Sprenger & Brommer verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, 

te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Indien koper de goederen – waarop ons eigendomsvoorbehouden rust – aan een derde levert, is hij gehouden zijn uit deze levering 
voortvloeiende vordering onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan ons te cederen. 

 

Artikel 4. IN ONTVANGSTNAME GOEDEREN DOOR KOPER 
Koper is gehouden de goederen bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede te keuren, naar maat, soort, type en hoeveelheid. 

In ontvangstname zonder schriftelijke aanmerkingen geldt te dezer zake als acceptatie. 

 
Artikel 5. LEVERTIJD 

De opgegeven levertijden gelden onder voorbehoud en niet- of niet-tijdige levering geeft koper geen recht op vergoeding van de schade, 

hoe ook genaamd. 
 

Artikel 6. OVERMACHT 

In geval van overmacht, waaronder mede begrepen staking, storingen in het productieproces, niet- of niet-tijdige aanvoer van grondstoffen, 
materialen of diensten, nodig voor de productie van de bestelde goederen, of enige omstandigheid ten gevolge waarvan Sprenger & 

Brommer gedurende kortere of langere tijd niet aan haar verplichtingen kan voldoen of daarin gehinderd wordt, zijn wij te onzer keuze 

gerechtigd, hetzij de leveringstermijn met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover nog niet 
ten uitvoer gelegd te annuleren en/of te ontbinden, zonder tot vergoeding van eventuele schade – hoe ook genaamd – verplicht te zijn. 

 

Artikel 7. WANPRESTATIE VAN DE KOPER 
Indien de koper zijn verplichtingen niet, niet-tijdig of slechts gedeeltelijk nakomt, is koper door dit enkele feit in gebreke zonder dat 

ingebrekestelling is vereist en is Sprenger & Brommer gerechtigd, met behoud van rechten op schadevergoeding, de overeenkomst te 

annuleren en/of  te ontbinden c.q. verdere uitvoering op te schorten, zulks ter keuze van Sprenger & Brommer. 
 

Artikel 8. VERZENDING 

De goederen reizen voor rekening en risico van koper. Men dient Sprenger & Brommer tenminste 24 uur van te voren in kennis te stellen 
wanneer de goederen door koper worden afgehaald.  

Zonder enige aansprakelijkheid ter zake op zich te nemen, is Sprenger & Brommer bereid op verzoek van koper en op naam en voor 

rekening van laatstgenoemde een andere vervoerder dan de hare in te schakelen. De minimale afroeptermijn voor koper bedraagt in dit 
geval minimaal 48 uur. 

 

Artikel 9. REKLAMES 

Er wordt niet op monsters geleverd. Afwijkingen in maat of uitvoering, welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen, worden door ons 
voorbehouden. Klachten – anders dan voor zaken genoemd in artikel 4 – dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen 

schriftelijk bij ons te worden ingediend. Klachten welke betrekking hebben op mindere sorteringen kunnen niet in behandeling worden 

genomen. Verkoper moet ten aanzien van alle reclames in de gelegenheid gesteld worden deze te controleren. Indien naar ons oordeel de 
klacht gerechtvaardigd is, zal Sprenger & Brommer naar eigen keuze de afgekeurde artikelen vervangen, hetzij een schadevergoeding 

betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen. Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van verdere schade of kosten 

van de koper hoe ook genaamd. Retourzending van de afgekeurde goederen kan alleen geschieden na goedkeuring van Sprenger & 
Brommer en op kosten van de koper. 

 

Artikel 10. FACTURERING EN BETALING 

Facturering door Sprenger & Brommer geschiedt tegelijk met de levering. Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald 
te zijn, zonder enige korting of aftrek en zonder dat compensatie is toegestaan. 

Betalingen later dan 30 dagen na factuurdatum is een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over 

factuurwaarde (inclusief btw), zonder dat wij ter zake genoodzaakt zijn te sommeren c.q. in gebreke te stellen of te dagvaarden. 
Invorderingskosten in en buiten rechte, waaronder begrepen proceskosten en kosten van faillissementsaanvrage, komen steeds ten laste 

van de koper. De invorderingskosten worden begroot op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 22,70. 
 

Artikel 11. RECHT 

Het Nederlandse recht is van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd, behoudens hogere 

voorziening. 
 

Artikel 12. ACCEPTATIE 

Door het plaatsen van een order bij Sprenger & Brommer verklaart koper zich akkoord met deze Algemene Levering- en 

Verkoopvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. 

 

 


