
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Sierbestrating Theo vd Camp Oss 
 
 

Als je bij ons een aankoop doet, in de winkel of online gelden deze algemene voorwaarden. Ook 
gelden deze voorwaarden op alle communicatie en aanbiedingen, aankopen met en van W. van de 

Camp & ZN  B.V handelend onder Sierbestrating Theo vd Camp Oss. Het accepteren van een 
aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat je de algemene voorwaarden 
aanvaardt.  

 
 

Algemene voorwaarden van:  

 

W. van de Camp & ZN  B.V.  

 

Handelend onder: 

 

Sierbestrating Theo. v.d. Camp Oss / SierbestratingOss.nl  /  Theo v d Camp tuinen Oss /  

Theovandecamp.nl 

 

Vestegings adres:   

Randmeer 18 

5347 JW Oss 

 

E-mailadres: info@sierbestratingoss.nl 
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1. Toepasselijkheid, definities 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van Sierbestrating Theo. v.d. Camp Oss, 

gevestigd te Oss, hierna te noemen “de gebruiker”, met een opdrachtgever (koper), respectievelijk hun rechtsopvolgers, 

alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle gedane aanbiedingen en/of 

offertes. 

2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.  

3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst tot verkoop van producten of de overeenkomst tot dienstverlening. 

4. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. 

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid 

van de overige bepalingen onverlet. 

6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele vervolgopdrachten. 

7. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

Aanbod, offertes, prijzen 

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte 

waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is geldig gedurende 30 dagen. Een aanbod is vrijblijvend als dit uitdrukkelijk wordt 

vermeld. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk 

binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, 

verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij in offerte anders 

vermeld staat. 

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen 

een overeenkomstig deel van de prijs. 

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig 

blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen. 

5. Een gedane aanbieding of offerte is enkel bestemd voor de wederpartij en mag niet aan derden worden getoond met het 

oogmerk een vergelijkbare/concurrerende offerte of opdracht te verkrijgen of enig voordeel voor zichzelf en/of derden te 

behalen.  

6. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen. 

7. Tussentijdse prijswijzigingen en/of toeslagen zijn mogelijk. 

8. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in 

brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter 

aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 

9. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de 

wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd. 

10. Is er enkel een richtprijs bepaald voor het werk, dan is de wederpartij een redelijke prijs verschuldigd, bestaande uit de 

gewoonlijke (uur)prijzen maal de gewerkte uren plus materiaalkosten en kosten van producten.  

 

Totstandkoming overeenkomsten  

 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze 

acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke 

punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. Het 

staat gebruiker vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 

2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de offerte (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht 
geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Gebruiker op verzoek 
van weerpartij met uitvoering van de opdracht start.  

 



Inschakeling derden 

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden 

laten verrichten.  

2. Op werkzaamheden van derden, ingeschakeld door Gebruiker, zijn tevens deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 

Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij stelt gebruiker in de gelegenheid het werk uit te voeren. De locatie dient schoon en vrij te zijn van obstakels. 

2. De wederpartij verschaft gebruiker kosteloos toegang tot de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water 

of gas.  

3. Het personeel van gebruiker heeft vrije toegang tot toiletten, schaftlocaties of kantines bij het werk.  

4. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door 

de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. 

5. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van de bestel gegevens en mededelingen ten 

gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het ver keer tussen de gebruiker en de wederpartij is 

de gebruiker niet aansprakelijk. 

6. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de 

gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking 

aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. 

7. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband 

met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 

8. De wederpartij dient de verwerkingsadviezen van gebruiker en/of de leveranciers op te volgen. 

9. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit 

het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

10. De wederpartij is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem (of zijn leverancier) voorgeschreven 

bouwstoffen.  

11. De verplichtingen onder voorgenoemde leden geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding tegenover gebruiker.  

 

Persoonsgegevens  
   

1. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing 

2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de AVG. 

3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies 
of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van 
de verwerking. 

4. Wanneer de gebruiker tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de gebruiker de 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die 
volgen uit de AVG 

5. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens voor het volgende: 

a. Om het contact en de relatie met de wederpartij te kunnen onderhouden; 

b. het uitvoeren van de overeenkomsten; 

c. voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de 
wederpartij; 

d. voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten 
en diensten van gebruiker die voor de wederpartij interessant en relevant kunnen zijn; 

e. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

6. Gebruiker kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van 
(sub)verwerker.  

7. De wederpartij of een betrokkene kan om inzage vragen in de gegevens die gebruiker over de betreffende vrager verwerkt. 
Daarnaast kan de wederpartij aan gebruiker vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Na de aanvraag 
levert gebruiker binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. De aanvraag kan schriftelijk geschieden aan het 
adres van gebruiker t.a.v. de directie. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt gebruiker 
graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Gebruiker kan voor het verzoek om opgave een wettelijke 
vergoeding in rekening brengen. 



8. Gebruiker verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit 
de overeenkomst of op basis van toestemming. De wederpartij is verantwoordelijk voor het correct en conform wetgeving 
aanleveren van de persoonsgegevens. 

 
Prijzen en betaling 
1. De door Gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende 

prijsbepalende factoren.  
2. Indien de wederpartij de Opdracht aan gebruiker verleend om meer werk (toevoegingen of veranderingen) te verrichten, is 

gebruiker genoodzaakt om de daaruit voortvloeiende kosten (een prijsverhoging) door te berekenen.  
3. Gebruiker is gerechtigd om haar prijzen jaarlijks te indexeren volgens de CBS consumentenprijsindex (tenzij deze enig jaar 

negatief is).  
4. Indien enkel een richtprijs is bepaald of enkel de tijdsduur is geschat bij sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij een 

redelijke prijs verschuldigd, bestaande uit de gewoonlijke (uur)prijzen maal de gewerkte uren plus materiaalkosten en kosten 
van producten.  

5. Gebruiker is gerechtigd zijn prijs te verhogen op basis van kostenverhogende omstandigheden die ontstaan of aan het licht 
komen zonder dat dit aan de Gebruiker toe te rekenen is, of waarmee Gebruiker geen rekening heeft behoeven te houden bij 
het bepalen van de prijs. Kostenverhoging kan o.a. het gevolg zijn doordat de wederpartij onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verschaft, welke voor prijsbepaling van belang zijn of doordat onvoltooid werk teniet gaat. 

6. Gebruiker is gerechtigd om de prijs of het uurtarief te verhogen. In geval van wettelijke prijsverhogingen is Gebruiker altijd 
gerechtigd deze door te voeren. Wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, en de prijs binnen drie maanden na 
totstandkoming van de opdracht met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te 
ontbinden.  

7. Gebruiker is ook gerechtigd om diens prijzen te verhogen indien bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening 
behoefde te worden gehouden met de kans dat zich een prijsstijging zou voordoen, en/of dat de kosten voor het werk 
aanzienlijk verhogen door bijvoorbeeld hogere inkoopprijzen of omdat er omstandigheden aan het licht komen die 
kostenverhogend zijn die niet aan Gebruiker zijn toe te rekenen.  

 

Levering, leveringstermijnen 

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn 

leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een 

redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 

2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te 

leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft 

meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 

4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter 

beschikking staan. 

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te 

bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die 

verband houdt met de verzending of het transport.  

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de 

gebruiker. De gebruikelijke transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij anders vermeld in de offerte. 

7. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken 

op de locatie van de wederpartij dan wel de aangewezen locatie door wederpartij aankomen. 

8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de 

overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de 

zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te 

stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze 

termijn alsnog afhalen. Gebruiker brengt haar gebruikelijke kosten voor opslag in rekening bij wederpartij.  

9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per 

direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de houdbare zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een 

verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de 

wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de 

gebruiker alsnog nakoming te vorderen. 

10. Bederfelijke producten of producten met een houdbaarheidsdatum dienen door de wederpartij tijdig te worden afgehaald. De 

wederpartij is zelf verantwoordelijk als de houdbaarheidsdatum verstreken is voordat deze zijn afgehaald. Indien de wederpartij 



de producten pas na een bepaalde tijd nodig heeft, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken dat de producten op een bepaalde 

datum houdbaar dienen te zijn. Indien de wederpartij een bederfelijk/beperkt houdbaar product geopend heeft dient hij deze 

binnen korte termijn te gebruiken. Gebruiker staat niet in voor de kwaliteit van het product na verstrijken van de 

houdbaarheidsdatum of na opening.  

11. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke 

informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging 

ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd. 

12. Nabestellingen kunnen kleurverschil opleveren. De wederpartij is zich daarvan bewust en kleurverschil mag geen reden zijn van 

weigering van een levering. 

 

Herroepingsrecht 
Bij koop van producten op bestelling per e-mail of telefonisch: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij die consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van 
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
wederpartij. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte 
instructies. 

3. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst 
van het product, kenbaar te maken aan de gebruiker.. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken 
van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de 
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  

4. Indien de wederpartij na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken 
van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk geworden. 

Kosten in geval van herroeping  

1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 

Uitsluiting herroepingsrecht  

1. De gebruiker sluit het herroepingsrecht van de wederpartij uit voor producten zoals omschreven in lid 2 tot en met 4.  

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is  mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 

3. In geval van maatwerk bestaat er geen recht op herroeping.  

4. Bederfelijke producten of producten met een beperkte levensduur vallen niet onder het herroepingsrecht.  

5. Er bestaat geen herroepingsrecht voor de levering van diensten.  
 

Emballage 

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de gebruiker. Deze emballage mag door 

de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is. 

2. .Embellage wordt door de wederpartij geretourneerd voor eigen rekening, tenzij anders overeengekomen. Op afspraak kan 

gebruiker de embellage ook ophalen.  

3. De gebruiker heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de 

emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet de gebruiker deze 

emballage terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de 

vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De gebruiker heeft hierbij wel altijd het 

recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.  

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en 

vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding. 

5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft de gebruiker de 

emballage niet terug te nemen. De gebruiker heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij 

betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen. 

6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de gebruiker niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. 

Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij. 

 



Klachten en retourzendingen 

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, 

afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de factuur of begeleidende bon. Bij het ontbreken van 

een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. binnen 4 werkdagen na 

ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.  

2. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen 

en aan de overeenkomst te beantwoorden. 

3. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen –30 dagen schriftelijk aan de gebruiker 

worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.  

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep 

mogelijk op non-conformiteit of overeengekomen garantie. 

5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen 

geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., 

gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  

7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de 

gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening 

van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 

8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 

9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke 

materialen, grondstoffen of ingrediënten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze 

materialen, grondstoffen of ingrediënten. 

10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 

11. Geen klachten zijn mogelijk over verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van producten. 

12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan 

wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

13. Teveel bestelde goederen worden niet retour genomen. 

14. Bij een terechte klacht zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de materialen, 

dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden 

hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.  

 

Garanties 

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen 

worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen 

partijen werd overeengekomen.  

2. De gebruiker staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid 

van het geleverde. 

3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op 

gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.  

4. Wederpartij heeft geen recht op garantie in de volgende situaties: 

b. Als de producten niet meer te identificeren zijn afkomstig van gebruiker; 

b. Als de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik en/of onjuiste behandeling, 

montage, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de producten; 

b. Als gebruiker niet terstond door de wederpartij in de gelegenheid is gesteld om de reclames te onderzoeken en haar 

verplichtingen na te komen; 

b. De wederpartij niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting. 

5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel 

van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de 

wederpartij heeft bevestigd. 



6. Geen beroep op de houdbaarheidstermijn of garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs 

nog niet heeft voldaan.  

7. Bij een terecht beroep op  garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de 

materialen, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende 

schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 

8. Onder de garantie valt niet manuren, demontage/afbreken van de gebrekkige onderdelen en transport.  

9. Indien is aangetoond dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft gebruiker de keuze hetzij de desbetreffende 

producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde 

daarvan te restitueren.  

10. Een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

 

Aansprakelijkheid  

 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele 

aansprakelijkheid.  

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid 

van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of 

personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker 

altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien schade niet 

onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal 

50% van het factuurbedrag voor de geleverde zaken of uitgevoerde diensten. Betreft het een overeenkomst van langer dan 4 

maanden, dan geldt als maximaal bedrag 50% van het factuurbedrag over de afgelopen 4 maanden. Een samenhangende 

reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met 

de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 

7. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien 

de schade is ontstaan: 

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker 

verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; 

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; 

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie; 

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is; 

f. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn 

uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker. 

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en 

vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 

9. Gebruiker staat niet in voor de juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige 

ontvangst daarvan. 

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of 

bewuste roekeloosheid van de directie / leidinggevenden van de gebruiker of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen 

zich hiertegen verzetten.. 

11. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door gebruiker 

ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen 

hebben. 



 

Betaling bij bedrijven onderling 

 

1. Wederpartij is verplicht om de gehele factuur te voldoen op basis van vooruitbetaling voordat gebruiker de zaken levert of het 

werk uitvoert, tenzij anders overeengekomen 

2. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te 

verlangen. 

3. Betaling moet binnen zijn voor overgegaan wordt tot uitlevering van goederen plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere 

betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet voor 

leveringsdatum schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

4. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere 

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat 

de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de 

gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de 

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.) 

5. Bij afwijkende afspraken zoals benoemd in lid 1, met betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum 

plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur 

vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 

6. Indien een factuur na het verstrijken van de in de  vorige liden bedoelde termijnen niet volledig is betaald of geen automatische 

incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker rente verschuldigd ter grootte van 12% per jaar, 

cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 

7. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de BIK Staffel met een minimum van € 150,00. 

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere 

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat 

de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de 

gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de 

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

9. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en 

kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt 

dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

10. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker 

heeft of meent te hebben.  

 

Betaling bij consumenten 

 

1. Wederpartij is verplicht om de gehele factuur te voldoen op basis van vooruitbetaling voordat gebruiker de zaken levert of het 

werk uitvoert, tenzij anders overeengekomen 

2. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te 

verlangen.  

3. Betaling geschied altijd vooraf of bij levering van de totaal overeengekomen prijs, doormiddel van contant of pin. 

4. Als de wederpartij enige factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, stuurt gebruiker eerst een herinnering met een redelijke 

termijn om alsnog over te gaan tot betaling. Wordt er na het verstrijken van deze tweede termijn nog niet betaald, dan heeft 

gebruiker het recht om de vordering te verhogen met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten volgens de 

BIK-staffel.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

 



1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het 

tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de gebruiker heeft voldaan.  

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met 

vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar 

tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van 

schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste 

facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde 

van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden. 

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening 

worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.  

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of 

de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen. 

6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te 

hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de 

gebruiker bewaren. 

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud 

zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en 

de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het 

eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te 

betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de 

gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, 

door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

 

Ontbinding en opzegging 

 

1. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. 

2. Gebruiker is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 

a. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig nakomt; 

b. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen 

dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij slechts 

gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit 

rechtvaardigt. 

3. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de 

wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan 

verliest. 

4. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze 

algemene voorwaarden.  

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien 

gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

6. Gebruiker behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen. 

 



Overmacht 

 

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een 

schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een 

redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-

toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige 

zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker. 

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: 

pandemie, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de 

organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van 

het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van 

elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, 

wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en 

leveringsproblemen. 

4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn 

verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen. 

 

Annulering, opschorting 

 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker 

een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker 

gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de 

schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de 

overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit 

voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde 

schadevergoeding. 

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten 

direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende 

de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen. 

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker 

het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de 

overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting 

voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden. 

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de 

kantonrechter bevoegd is, en zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde 

rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 

 

 


