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Artikel 1 Definities
1.1 Colink is een collectieve inkooporganisatie voor installatiebedrijven. Colink is gevestigd aan de Alphons Ariënsstraat 5 te Haarlem en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 56635575.
1.2 Deelnemer: een (rechts)persoon welke zich via het door Colink beschikbaar gestelde inschrijfformulier heeft ingeschreven en aan wie Colink schriftelijk (per
mail) heeft bevestigd dat deze staat ingeschreven als Deelnemer.
1.3 Leverancier: aanbieder van product of dienst voor collectieve inkoop van een product of dienst.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Colink en de Deelnemer c.q. Leverancier voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer
c.q. Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Voor aanmelding als Deelnemer dient het door Colink beschikbaar gestelde inschrijfformulier aan Colink te worden toegezonden. Tegelijkertijd dient het door
Colink beschikbaar gestelde kennisgevingsformulier aan de Leveranciers te worden ingevuld en ondertekend. Dit kennisgevingsformulier dient aan Colink te
worden toegezonden. Colink zorgt voor verzending aan betreffende Leverancier. De inschrijving is gratis en geldt vanaf het moment dat Colink dit schriftelijk (al
dan niet per mail) heeft bevestigd. Colink behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen aanmeldingen te weigeren of
inschrijvingen te schrappen.
2.3 De Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor Colink verifieerbaar adres, of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
2.4 Door inschrijving erkent de Deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
2.5 De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is en dat, indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande
schriftelijk worden doorgegeven aan Colink en, indien een aanbieding reeds is geaccepteerd, tevens aan de desbetreffende Leverancier.
2.6 De Deelnemer verplicht zich om alle inkopen bij de Leveranciers, die een overeenkomst met Colink hebben, volgens de door Colink afgesproken prijzen en
condities te laten geschieden. Colink berekent hiervoor, periodiek, een vergoeding, zijnde een percentage over alle inkopen die bij de bij Colink aangesloten
Leveranciers zijn gedaan.
2.7 De overeenkomst tussen Colink en een Leverancier worden voor onbepaalde tijd afgesloten. De afgesproken prijzen en kortingen worden ieder kwartaal
opnieuw vastgesteld.
2.8 De Leverancier verplicht zich om het in artikel 2.2 bedoelde, door een Deelnemer aan hem toegezonden kennisgevingsformulier per direct in zijn administratie
op te nemen. Hij kent aan de Deelnemer slechts één uniek debiteurennummer toe. De Leverancier verplicht zich om alle verkopen aan de Deelnemers, die bij
Colink staan ingeschreven, volgens de met Colink afgesproken prijzen en condities te laten geschieden. De Leverancier zendt tegelijk met de verzending van de
originele facturen aan de Deelnemers een kopie van die facturen aan Colink.
2.9 Een overeenkomst tussen de Deelnemer en Leverancier komt altijd tot stand met gebruikmaking van het hiertoe door Colink beschikbaar gestelde
raamcontract en onder de algemene voorwaarden van de desbetreffende Leverancier. Dit laatste voor zover deze niet in strijd zijn met de tussen Colink en de
Leverancier gemaakte afspraken en de onderhavige voorwaarden. De Leverancier stuurt zijn factuur ter controle naar Colink, die deze factuur per ommegaande
doorstuurt aan de desbetreffende Deelnemer.
2.10 De Deelnemer kan zijn inschrijving opzeggen door zowel Colink als de desbetreffende Leveranciers daarvan schriftelijk (al dan niet per mail) op de hoogte te
stellen. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van drie maanden.
2.11 De overeenkomst tussen Colink en Leverancier kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van minimaal één
jaar.
Artikel 3. Aansprakelijkheid en garantie
3.1 Colink bemiddelt tussen Deelnemer en Leverancier bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen Deelnemer en Leverancier, doch is nimmer partij
bij en is niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van een gesloten overeenkomst.
3.2 Colink kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met
inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Colink, haar personeel dan wel
door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3.3 De door Colink via haar website of anderszins verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen
rechten of aanspraken worden ontleend. Colink geeft evenmin garantie voor de juistheid van de door de Leverancier verstrekte informatie.
3.4 Colink is niet aansprakelijk voor schade die de Deelnemer c.q. Leverancier lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de Deelnemer c.q.
Leverancier.
3.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van
Colink, haar directie en/of haar personeel.
3.6 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Colink, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag
van, c.q. de fee c.q. de marketingvergoeding voor de geleverde bescheiden en/of diensten c.q. de verrichte werkzaamheden.
3.7 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid indien Colink een verzekering afsluit te allen tijde beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de assuradeur van Colink in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Colink hiervoor verzekerd is.

3.8 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de Deelnemer aanvaardt Colink geen aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en nietvolledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de Deelnemer c.q. Leverancier.
Artikel 4 Vrijwaring
De Deelnemer c.q. Leverancier vrijwaart Colink voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Colink toerekenbaar is. Indien Colink uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Deelnemer c.q.
Leverancier gehouden Colink zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Deelnemer c.q. Leverancier in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Colink, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Colink en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Deelnemer c.q. Leverancier.
Artikel 5 Overmacht
5.1 Indien Colink tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van)
haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
5.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Colink niet
in staat is haar verplichtingen ten opzichte van de Deelnemer c.q. Leverancier na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, storingen
in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand, ziekte bij Colink en andere bedrijfsstoornissen.
Artikel 6 Privacy
6.1 Met zijn inschrijving geeft Deelnemer de toestemming aan Colink om de opgegeven gegevens te verwerken. Zijn gegevens worden verwerkt en gebruikt enkel
ten behoeve van gezamenlijke inkoopacties en berichten hieromtrent. Na acceptatie van de aanbieding worden de gegevens uitsluitend ter beschikking gesteld
aan de Leverancier en zullen deze niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij schriftelijk met de Deelnemer overeengekomen of indien wettelijke
bepalingen dit vereisen.
6.2 Colink is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij Colink en kunnen op verzoek uit de
database worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen vier weken nadat Colink het verzoek daartoe van een Deelnemer heeft
ontvangen.
Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1 Alle inkopen bij de Leveranciers, die een overeenkomst met Colink hebben, geschieden volgens de door Colink afgesproken prijzen en condities. Colink
berekent hiervoor, periodiek, een vergoeding, zijnde een percentage over alle inkopen die bij de bij Colink aangesloten leveranciers zijn gedaan. Dit percentage
wordt jaarlijks voor 1 februari vastgesteld en aan de Deelnemers doorgegeven.
7.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Colink aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Colink aangegeven. Colink is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.3 Indien de Deelnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4 Colink heeft het recht de door de Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Colink kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Colink kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.5 De Deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Colink verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.6 Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is. Indien Colink echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer worden verhaald. De Deelnemer is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Colink partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Colink is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Colink het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
8.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Colink en de Deelnemer c.q. Leverancier zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze bepalingen.
8.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.
8.7 Indien Colink niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Colink in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

