Cecla Benelux B.V.
Valderensweg 15
6439 AE Doenrade
Kamer van Koophandel: 14056460

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd met de
daarachter vermelde betekenis.
1.

Opdrachtnemer: Cecla Benelux B.V., kantoorhoudende te (6439 AE)
Doenrade, aan de Valderensweg nr. 15, die onderhavige algemene voorwaarden
gebruikt.

2. Opdrachtgever: de consument, dan wel rechtspersoon, die door ondertekening
of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft erkend en
aanvaard.
3. Werkzaamheden: alle mogelijke vormen van dienstverlening, advisering en/of
werkzaamheden, dan wel het leveren van de conform opdracht
overeengekomen producten.
4. Opdracht: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mondeling of schriftelijk
gesloten overeenkomst van opdracht.

Artikel 2
Algemeen.
1. Opdrachtnemer verklaart de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor
de metaal- en de elektrotechnische industrie, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 16 april 2010 onder nr.
29/2010 van toepassing, voor zover daar niet in onderhavige algemene
voorwaarden van afgeweken wordt.
2. Opdrachtnemer verklaart de algemene voorwaarden, zoals bepaald in het
vorige lid, van toepassing op al zijn offertes, leveringen, aanbiedingen,
overeenkomsten en uitvoeringen van werk in de meest ruime zin des woords,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
Toepasselijkheid en geldingsbereik.
1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing voor de opdrachtgever
die zijn woonplaats of statutaire zetel binnen Nederland heeft als tevens voor
de opdrachtgever die zijn woonplaats of statutaire zetel buiten Nederland heeft.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden
voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
3. Indien opdrachtnemer derde(n) inschakelt om de uitvoer van een opdracht te
voltooien blijven de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van
toepassing.
4. Indien opdrachtnemer niet constant strikte naleving van deze algemene
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 4
Offertes en aanbiedingen.
1. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod is er geen overeenkomst tot
stand gekomen.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

Artikel 5
Wijzigingen en aanvullingen.
1. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden in onderlinge
overeenstemming wordt afgeweken, dienen die aanvaarde afwijkingen
schriftelijk te worden vastgesteld. De bepalingen waarvan niet wordt
afgeweken zijn onverkort van toepassing.
2. Wijzigingen en aanvullingen van de door opdrachtnemer gedane aanbieding of
van de opdracht zijn uitsluitend bindend indien, en voor zover, deze door
opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren.
4. Een wijziging, aanvulling of correctie van de aanbieding of de opdracht en de
hierin overeengekomen werkzaamheden kan een verhoging van de
overeengekomen prijs tot gevolg hebben, welke voor rekening van de
opdrachtgever komt.
5.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen
wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond
om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6
Geldigheid van deze algemene voorwaarden.
1. De ongeldigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden
laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig
of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldige vervangende
bepaling overeengekomen te zijn, welke de ongeldige of onredelijk bezwarende
bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert, dan wel zoveel
mogelijk de intentie van de ongeldige of onredelijk bezwarende bepaling
weergeeft.
Artikel 7
Betaling, facturering en incassokosten.
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel X.4. gelden de navolgende bepalingen.
Voor zover er strijd mocht zijn tussen voornoemde bepalingen en
onderstaande, prevaleren onderstaande bepalingen.
2. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen
de overeengekomen termijn. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de
betaling in twee termijnen, te weten 1/3 van het overeengekomen bedrag
uiterlijk binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en 2/3
binnen 14 dagen na levering zoals overeengekomen.
3. Na verloop van voornoemde termijn(en) is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim.
4. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer
aangegeven wijze.
5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de
factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:


de berekening van de rente zoals opgenomen in artikel X onder 4,
vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;



(indien de opdrachtgever consument is) de berekening van
buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96
lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover
verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de
omzetbelasting kan verrekenen)



de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

a.

minimumtarief euro 40,00

b. 15% over de eerste euro 2.500,00
c.

10% over de volgende euro 2.500,00 (tot euro 5.000,00)

d. 5% over de volgende euro 5.000,00 (tot euro 10.000,00)
e.

1% over de volgende euro 190.000,00 (tot euro 200.000,00)

f.

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van
euro 6.775,00 (boven euro 200.000,00)



(indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk
persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de
berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de
verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van euro
40,00;

6. Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen
te laten strekken, in eerste plaats in mindering op de door opdrachtgever
gedane betalingen, vervolgens in mindering op de opgevallen rente en ten
slotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.
7. Bezwaren met betrekking tot de facturering/uitvoering van de opdracht
schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Artikel 8
Intellectueel eigendom.
1. Opdrachtnemer behoudt, van de door hem gebruikte methoden c.q. de door
hem vervaardigde modellen, ontwerpen, monsters, beschrijvingen, tekeningen
en afbeeldingen in de meest ruime zin des woords, uitdrukkelijk alle rechten op
en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten
en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte goederen c.q. producties mogen niet
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geheel,
dan wel gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld
of ter inzage worden gegeven.

Artikel 9
Retourzendingen.
Tenzij anders is overeengekomen worden geleverde en geaccepteerde zaken niet retour
genomen.

