ALGEMENE VERKOOP & LEVERINGSVOORWAARDEN van CvK Systems,
gevestigd aan de Reigerskamp 254, 3607 HN Maarssen
1.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van verkoop en
levering van goederen en diensten door CVK systems (hierna: CVK) met haar afnemers
(hierna: afnemer). Afwijkingen van deze voorwaarden alsmede de algemene
inkoopvoorwaarden van afnemer zijn slechts geldig indien en voor zover CVK deze
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.

Aanbiedingen

Alle offertes gedaan door CVK zijn vrijblijvend. Door CVK in afbeeldingen, tekeningen,
ontwerpen, modellen en calculaties of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent capaciteit
of resultaten binden CVK niet, tenzij deze uitdrukkelijk door CVK zijn gegarandeerd.
Overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
3.

Overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door CVK of zodra CVK
goederen of diensten levert naar aanleiding van een door afnemer geplaatste opdracht.
Wijzigingen en aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts
verbindend indien zij door CVK schriftelijk zijn bevestigd. De rechten en verplichtingen uit
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar.
4.

Prijs

a. Tenzij partijen anders overeenkomen zijn de prijzen berekend voor levering Af Fabriek
van CVK volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, exclusief vracht,
verpakking, verzekering, omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd. Deze bijkomende bedragen zijn voor rekening van afnemer.
b. CVK behoudt zich het recht voor iedere kostenverhogende factor die zich manifesteert in
de periode gelegen tussen het uitbrengen van offerte of de totstandkoming van de
overeenkomst en de levering in haar prijzen aan afnemer door te berekenen, ook al vindt
de verhoging plaats tengevolge van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst
voorziene omstandigheden.
c. In geval van transacties van geringe omvang of van bijzondere aard behoudt CVK zich het
recht voor administratie- en/of behandelingskosten te berekenen danwel een minimum
afname- /verpakkingshoeveelheid van afnemer te verlangen.
d. CVK is bevoegd om eventueel meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.
5.

Levering

a. Levering zal geschieden Af Magazijn van CVK, tenzij anders overeengekomen door CVK
en afnemer.

b. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
2. de dag van ontvangst door CVK van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen etc.;
3. de dag van ontvangst door CVK van het bedrag dat volgens de overeenkomst voor de
uitvoering van de opdracht bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een
leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode
tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het
einde van de leveringsweek. Door CVK opgegeven levertijden zijn indicatief en binden
CVK niet. Hoewel CVK al het redelijke in het werk zal stellen om de door haar
opgegeven levertijden in acht te nemen, kan afnemer aan overschrijding daarvan geen
enkel recht ontlenen, met name niet een recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of nakoming dan wel opschorting van één of meer van zijn verplichtingen.
c. Indien afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst nalaat de goederen af te
nemen op het tijdstip waarop de goederen gereed liggen voor levering, is CVK gerechtigd
de goederen in rekening te brengen aan afnemer op het overeengekomen tijdstip van
levering.
6.

Reparatie

a. Wanneer de reparatiewerkzaamheden zijn beëindigd, zal CVK afnemer hiervan in kennis
stellen en zal zij afnemer de reparatiekosten in rekening brengen. Afnemer zal de
gerepareerde goederen onverwijld afhalen of CVK afleverinstructies geven. Ingaande een
maand na factuurdatum komen de opslagkosten voor rekening van afnemer.
b. Indien CVK bij een reparatie, anders dan in het kader van de garantie, onderdelen
vervangt wordt CVK eigenaar van de vervangen onderdelen tenzij afnemer binnen een
maand nadat hij wederom de beschikking over het gerepareerde goed heeft verkregen aan
CVK schriftelijk kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op de eigendom van de vervangen
onderdelen.
7.

Eigendom

a. De eigendom van geleverde goederen gaat eerst over op afnemer wanneer al het door
afnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en
kosten, volledig aan CVK is voldaan.
b. Zolang de eigendom daarvan nog berust bij CVK is afnemer niet bevoegd de geleverde
goederen te vervreemden, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, te
verpanden, te belenen dan wel op andere wijze derden enig recht of aanspraak daarop te
verlenen.
c. Afnemer is verplicht tegenover derden (zoals beslagleggende schuldeisers) steeds
ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van CVK die voortvloeien uit de
voorgaande leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken goederen als
eigendom van afnemer gaan beschouwen en is voorts verplicht CVK steeds onverwijld
kennis te geven van een eventuele aanvraag van zijn faillissement of surseance van
betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen, dan wel van andere omstandigheden

waaronder het voor CVK van belang kan zijn haar vorenbedoelde eigendomsrechten
geldend te maken.
d. Afnemer is gehouden om de geleverde goederen, zolang de eigendom daarvan bij CVK
berust, zorgvuldig te behandelen, te onderhouden en te verzekeren tegen risico's van
beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan.
8.

Betaling

a. Afnemer is verplicht de overeengekomen koopprijs, uiterlijk binnen de door CVK
aangegeven betaaltermijn, door middel van overschrijving op een door CVK aangegeven
(post)bankrekening te voldoen. Ingeval van betaling wordt deze geacht te zijn verricht
zodra het volledige bedrag op de rekening van CVK is bijgeschreven.
b. Alle betalingen dienen door afnemer te worden voldaan zonder beroep op verrekening.
Verrekening van betalingen door afnemer met een tegenvordering is slechts toegestaan
voor zover de tegenvordering door een daartoe bevoegd persoon van CVK uitdrukkelijk is
erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Klachten geven de afnemer niet het recht
betaling te weigeren of uit te stellen.
c. Indien afnemer enige betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt heeft CVK het recht
hem zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente, zoals in art. 6:119a
en 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, in rekening te brengen te rekenen vanaf de
vervaldatum van desbetreffende factuur, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten,
welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,=. Indien
afnemer consument is, wordt voor de te berekenen incassokosten aangesloten bij de Wet
normering buitengerechtelijke incassokosten.
9.

Garantie

a. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat CVK in voor zowel de deugdelijkheid
van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of
geleverde materialen, voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken aan
het geleverde product, waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de
levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid
in de door CVK toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of
gebruik van ondeugdelijke materialen.
b. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
1. onoordeelkundig gebruik en niet inachtneming van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften of verzuim van de zijde van afnemer of diens personeel;
2. normale slijtage;
3. montage / installatie of reparatie door de afnemer of door derden;
4. materialen of zaken die door afnemer aan CVK ter bewerking zijn verstrekt;
5. onjuiste behandeling, buitengewone belasting, het gebruik van vervuilde of inferieure
brandstof of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen;

c. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de geleverde goederen die CVK niet zelf heeft
vervaardigd is CVK slechts aansprakelijk voor zover zij de desbetreffende leverancier
daarvoor aansprakelijk kan houden.
d. Ten aanzien van overige goederen geeft CVK een garantie aan afnemer voor een periode
van 12 maanden met ingang van de leveringsdatum.
e. Aanvragen voor garantie worden slechts dan in behandeling genomen als CVK binnen 14
dagen na ontdekking van het mankement door afnemer op de hoogte is gebracht van het
mankement. Onderdelen voor garantie dienen in originele staat, onbeschadigd en voorzien
van een kopie van de originele factuur aan CVK te worden geretourneerd. Indien aan één
of meerdere van voornoemde voorwaarden niet is voldaan behoudt CVK zich het recht
voor het beroep op garantie af te wijzen.
10.

Reclame

Reclamering ter zake van gebreken dient uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de
garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. Reclame ontslaat afnemer niet van zijn
betalingsverplichting en schort de betalingsverplichting niet op. Afwijkingen met redelijke
tolerantie geven aan afnemer geen recht op reclame. Evenmin aanvaardt CVK reclame over
door haar geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten voldoen maar die niet geschikt
blijken te zijn voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken, voor zover niet
tevoren door afnemer aan CVK bekend gemaakt. Onder de garantie vallende gebreken zullen
door CVK worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel,
al dan niet in het bedrijf van CVK, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één
en ander steeds ter keuze van CVK. Indien CVK bij een reparatie in het kader van de garantie
onderdelen vervangt heeft afnemer geen recht op teruggave van de vervangen onderdelen.
Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van
6 maanden. In geval het betreffende onderdeel deel uitmaakt van een door CVK geleverde
installatie wordt de resterende garantietermijn van de installatie overgedragen op het
geleverde onderdeel en kan de garantieperiode van het betreffende onderdeel dus nimmer de
garantieperiode van de installatie overschrijden.
11.

Aansprakelijkheid

a. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is
CVK jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of
indirect, aan personen of goederen, uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor
zover CVK aansprakelijkheid onder deze voorwaarden uitdrukkelijk erkent.
b. CVK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van indirecte
schade, waaronder mede te verstaan bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs wanneer CVK
van het mogelijke optreden van een dergelijke indirecte schade tevoren in kennis is
gesteld.
c. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst strekt
de aansprakelijkheid van CVK zich nimmer verder uit dan tot het bedrag van het
geleverde.

d. Afnemer vrijwaart CVK voor iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade
welke voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de betreffende overeenkomst
met afnemer.
e. Een vordering, welke door afnemer wordt gepretendeerd uit hoofde van of in verband met
een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, moet binnen zes
maanden na het optreden van de uit deze gebreken voortvloeiende schade worden
ingesteld. Bij overschrijding van die termijn vervalt de vordering.
f. De onderhavige beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van
opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van
CVK.
12.

Overmacht

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zo lang als
de oorzaak van de overmacht CVK de uitvoering onmogelijk maakt zonder dat de afnemer
aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
b. Bij blijvende overmacht is de afnemer gehouden om in een redelijke verhouding tot de
prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels
mocht zijn afgeleverd.
c. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar
en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand,
sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen en tekortkomingen van
toeleveranciers van CVK en andere van de wil van CVK onafhankelijke omstandigheden,
ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, ten
gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
13.

Ontbinding

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor
hem uit de overeenkomst met CVK mocht voortvloeien, alsmede ingeval van overlijden,
onder curatelestelling, het van toepassing verklaren van de Wettelijke
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen op afnemer, aanvrage van faillissement of
surseance van betaling van afnemer dan wel van stillegging, liquidatie of overdracht van het
bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CVK het
recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat CVK tot enige schadevergoeding is gehouden,
onverminderd CVK's overige rechten voortvloeiend uit de overeenkomst.
14.

Rechtskeuze en Forumkeuze

a. Alle door CVK gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen worden
beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te
Wenen op 11 april 1980, wordt bij deze uitgesloten.
b. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
zulks onverminderd het recht van CVK om de rechter van de woonplaats van de afnemer

te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de
kantonrechter.
Aldus opgemaakt te Maarssen, december 2014.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr.
57687323

