
M vintage bouwmaterialen, restauratie-advies,
authentieke elementen en vloeren.

Openingstijden van
woensdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur,
zaterdag 09.00-17.00 uur
Zondag, maandag en dinsdag op afspraak.
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ABN AMRO IBAN NL21 ABNA 0562 9522 91 - BIC ABNA NL 2A
K.v.K. 54117984/BTW NL851171825B01

Mercator & Co B.V.  •  Westeinde 20  •  7991 RV Dwingeloo
telefoon: 0521-59 93 69 / 0521-59 92 31 of mobiel: 0641-67 33 63

www.mercatorenco.nl  •  info@mercatorenco.nl

Op al onze leveringen en diensten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos toegestuurd.



Leveringsvoorwaarden: Beknopte versie. MERCATOR&Co BV; / 01-2018
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder de naam Mercator&Co bv, gevestigd te Dwingeloo. Wederpartij, 

diegene die met Mercator&Co een overeenkomst is aangegaan. 

Artikel 1: geldigheid.
1.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen 

Mercator&Co en een wederpartij, waarop Mercator&Co deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door eerstge-
noemde uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een wederpartij van de algemene voorwaarden van Mercator wenst af te 
wijken, dient de wederpartij een schriftelijk en expliciet voorstel aan Mercator&Co 
te richten. Acceptatie van een dergelijk wijzigingsvoorstel zijdens de wederpartij 
kan door Mercator&Co enkel alleen schriftelijk geschieden.

1.3 Mondelinge toezeggingen van de afspraken met ondergeschikten van 
Mercator&Co binden laatst genoemde niet, dan nadat en voorzover zij door 
haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes en orders.
2.1 De door Mercator&Co gemaakte offertes, aanbiedingen, voorraadlijsten en prijs-

couranten zijn geheel vrijblijvend en binden haar derhalve niet. Tenzij uitdruk-
kelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en prijsopgaven komen in geval van 
niet acceptatie binnen een maand na dagtekening te vervallen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht.
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, (dus ook in kleur, 

lengte, model, materiaalsoort of bevestiging) schriftelijk of mondeling door of 
namens de wederpartij aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan 
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij aanvul-
lend in rekening gebracht.

Artikel 4: Prijzen.
4.1 Alle prijzen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden “af” Mercator, 

zonder verpakking en inclusief btw.

Artikel 5: Levertijd en (deel)-leveringen.
5.1  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij het tegendeel uit-

drukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient 
Mercator&Co door de wederpartij derhalve schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld. Waarbij Mercator&Co alsnog een redelijke termijn dient te worden ver-
gund om alsnog te leveren. Overschrijding van de opgegeven levertijden zullen 
derhalve niet leiden tot enige vergoedingsplicht van Mercator&Co en geeft de 
wederpartij evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Annulering.
6.1  De wederpartij is niet gerechtigd eenzijdig de met Mercator&Co tot stand geko-

men overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, anders dan met de uitdruk-
kelijke toestemming van Mercator. prijs met een minimum van 500 euro.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst.
7.1 De vorderingen van Mercator&co op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar 

in de volgende gevallen. Na het sluiten van de overeenkomst aan Mercator ter 
kennis gekomen omstandigheden geven laatstgenoemde goede grond te vrezen 
dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Mercator&Co 
de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid (bij-
voorbeeld bankgarantie) te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft, 
dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Mercator&Co bevoegd 
de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbin-
ding der overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van 
Mercator&Co schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Risico- en eigendomsvoorwaarden.
8.1  Zodra een zaak geldt als geleverd in de zin van artikel 5. Dezer algemene ver-

koop- en leveringsvoorwaarden gaan het risico over op de wederpartij.

Artikel 9: Emballage.
9.1  Tenzij anders overeengekomen is de gebruikelijke emballage vrij. Wordt de em-

ballage in rekening gebracht, dan wordt deze bij franco -retourzending in goede 
staat, tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen.

Artikel 10: Betalingen.
10.1 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto 

contant bij aflevering aan Mercator&Co.

Artikel 11: Garantie.
11.1 Garanties voor het voldoen van de antieke bouwmaterialen aan speciale eisen 

zijn slechts bindend wanneer zij door Mercator &Cozijn bevestigd een de we-
derpartij. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste 
behandeling van de verkochte en geleverde materialen.

Artikel 12: Reclames.
12.1 De controle op het stuksaantal van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien 

niet bij aflevering omtrent het afgeleverde stuksaantal dienaangaande wordt ge-
reclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen en/
of dergelijke documenten vermeld als juist erkend. Reclames omtrent eventuele 
manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door de wederpartij op het 
ontvangstbewijs worden aangetekend. afgeleid.

Artikel 13: Overmacht.
13.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbin-

tenis verhinderen, en die niet aan Mercator&Co zijn toe te rekenen. Hieronder 
zullen (indien in voorzover deze omstandigheden en de nakoming onmogelijk 
maken cq onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen. Stakingen in andere be-
drijven en/of toeleveranciers van Mercator&Co waar van afhankelijk is. Wilde 

stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Mercator&co dan wel andere 
bedrijven en /of toeleveranciers waarvan Mercator&Co afhankelijk is. Een alge-
meen gebrek aan benodigde materialen en andere voor het tot stand brengen 
van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. Niet voorziene 
stagnaties bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mercator&Co afhan-
kelijk is. Algemene vervoersproblemen, ijsgang, brand, overheidsmaatregelen, 
oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, transport 
-belemmeringen, invoer- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid.
14.1 Ongeacht de verdere eventuele aansprakelijkheid zijdens Mercator&Co, welke 

aansprakelijkheid immer zal zijn beperkt tot de hoogte van de koopsom cq prijs 
is Mercator&Co niet aansprakelijk wanneer de wederpartij ofwel derden de door 
haar geleverde materialen op onjuiste wijze, dat wil zeggen, niet de uitdrukkelijk 
door Mercator&Co voorgeschreven materialen gebruikende, hebben behandeld.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
15.1  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe 

dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de recht-
spraak te Assen. Tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrech-
ter. Als dan gelden de wettelijke regels betreffende bevoegdheden van de Bur-
gerlijke Rechter, Mercator&Co blijft echter te allen tijde bevoegd de wederpartij 
te dagvaarden voor de volgens de wet op het toepasselijk internationaal verdrag 
bevoegde Burgerlijk Rechter. Beknopte Privacyverklaring. Deze verklaring geeft u 
informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het ka-
der van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt. Contactgegevens: 
Mercator & Co bv, Westeinde 20 7991RV Dwingeloo, contactpersoon: Niek ten 
Berge, e-mailadres, info@mercatorenco.nl. Wij verzamelen alleen gegevens die 
nodig zijn voor het opmaken van een overeenkomst en opdracht. Operationele le-
vering van materialen en het aanmaken van de factuur.Wij vragen van u: Naam, 
adres, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer en emailadres. Door de Website te 
bezoeken worden ook persoons gegevens van u verzameld middels cookies. De 
cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type in-
zien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoons-
gegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden 
uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze 
zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven. Op de website kunnen foto’s 
van de aan u geleverde materialen getoond worden na uw toestemming. Onze 
organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen: 
Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het opmaken 
van een overeenkomst en aanmaken van de factuur, Vastlegging in onze adminis-
tratie van uw gegevens ten behoeve van correspondentie omtrent levering van de 
materialen en diensten, de bepaling van de hoogte van de factuur en de betaling 
daarvan, de activiteiten die gelet op het doel van de organisatie gebruikelijk zijn, 
het verzenden van informatie aan de klant, het publiekelijk bekendmaken van 
informatie over deze activiteiten in het kader van de doelstelling van onze organi-
satie, middels onze website en reclameactiviteiten, om te voldoen aan wettelijke 
taken en verplichtingen, voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft 
gegeven. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doe-
len verwerkt. Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens  alleen aan anderen 
(derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de organisatie. Als dat 
echt nodig is en als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld, indien 
een derde bij u diensten moet verlenen, denk aan materialen afleveren en of een 
vloer leggen, zal deze derde partij een deel van uw gegevens nodig hebben. Uw 
persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig 
voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee 
jaren nadat, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke 
verwerking. (betalingsverkeer) De gegevens op de website worden onmiddellijk 
verwijderd, zodra u daarom verzoekt. Ter bescherming van uw persoonsgege-
vens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de adminis-
tratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische 
maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe 
toegang heeft en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Voorts 
zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de 
gegevens. Mercator & Co beschikt over een datalekprotocol en -register. Merca-
tor & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-
making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw ge-
gevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact met ons op via email. Wanneer uw persoonsgegevens door onze 
organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door 
een aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw 
aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig 
identiteitsbewijs. U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Mercator & Co 
verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Wanneer u 
meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectifica-
tie van de gegevens te vragen. Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden 
verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wanneer u de verwerking van 
persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door 
u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen ver-
werking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat 
de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. In het geval 
dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken 
tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie. 
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze 
organisatie dan horen wij dit graag via info@mercatorenco.nl. U heeft ook het 
recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgege-
vens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


