ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN BRIC TRAVEL B.V., gevestigd te
Amsterdam, KvK Amsterdam nr. 33240825

ARTIKEL 1 Definities
Overeenkomst: de tussen de koper en BRIC Travel B.V., verder te noemen BRIC Travel, gesloten overeenkomst, waarbij BRIC
Travel zich jegens de koper verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

Koper: de koper, tussenhandelaar en iedere andere afnemer die met BRIC Travel een overeenkomst heeft gesloten.
Onder BRIC Travel worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen de aan BRIC Travel op enigerlei verbonden
ondernemingen of natuurlijke personen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, leveringen, diensten en/of overeenkomsten
van BRIC Travel.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, leveringen en werkzaamheden die door BRIC Travel
worden verricht voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
ARTIKEL 3 Totstandkoming overeenkomst
Elk aanbod van BRIC Travel is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan
van een overeenkomst van BRIC Travel is vrijblijvend en kan derhalve door haar worden herroepen, zelfs nadat de koper deze
heeft aanvaard. Herroeping van een aanbod dient binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.
Een overeenkomst tussen partijen kan zowel mondeling alsook schriftelijk worden overeengekomen.
Voor een overeenkomst geldt ondermeer als bewijs een door BRIC Travel gezonden orderbevestiging, dan wel de factuur,
behoudens eventuele onjuistheden die koper binnen 8 dagen na verzending schriftelijk kenbaar moet maken.

Tegenover koper heeft de administratie van BRIC Travel volledige bewijskracht, behoudens door koper geleverd tegenbewijs.
Artikel 4 Prijzen
Voor de overeenkomst gelden de prijzen zoals deze tussen BRIC Travel en de koper daartoe zijn overeengekomen, bij gebreke
daarvan gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum.
Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen en aangeduid.
BRIC Travel heeft het recht de prijsstijgingen, die na het totstandkomen van de overeenkomst door derden aan BRIC Travel worden
berekend, door te berekenen.

Artikel 5 Betaling
Als betalingstermijn geldt de termijn die op de factuur wordt gesteld.

BRIC Travel is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te vragen, welke binnen de door
BRIC Travel gestelde termijn dient te worden voldaan.

Indien de koper niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidstelling voldoet, is BRIC Travel gerechtigd zonder verdere
vooraankondiging of ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze en alle verdere met koper
gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden.
In geval van enige niet-tijdige betaling is de koper in verzuim en heeft BRIC Travel de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden
dan wel is de koper, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of aanmaning nodig is, over het achterstallige bedrag een
direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief juridische bijstand, die voor BRIC Travel verbonden zijn aan de
handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00, en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de
vordering ter incassering uit handen is gegeven.

Artikel 6 Levering
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, hetzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering dient de koper BRIC Travel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Levering geschiedt op een door partijen overeengekomen plaats, dan wel bij gebreke daarvan aan het kantoor van BRIC Travel.
Leveringen vinden plaats voor rekening en risico van koper.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
BRIC Travel is niet aansprakelijk voor schade voor koper voortvloeiend uit het vanwege niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk uitvoeren van
overeenkomst.
Indien en voor zover BRIC Travel terzake van aansprakelijkheid is verzekerd is zij slechts verplicht de schade van koper te vergoeden
tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
BRIC Travel is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van koper.
Artikel 8 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9 Geschillen
Bij uitsluiting van anderen is de Rechtbank te Amsterdam bevoegd van alle geschillen die verband houden met de overeenkomst
kennis te nemen.

