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Artikel 1: Algemeen 
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de 

onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Cambeen Service 
Zeeland te worden overeengekomen. 

2. Onder “opdrachtgever c.q. afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, 
die met Cambeen Service Zeeland  hun overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te 
sluiten. 

3. Een exemplaar van deze voorwaarden dient voor of bij sluiten van een overeenkomst aan de 
opdrachtgever te worden verstrekt. 

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden. 
1. Cambeen Service Zeeland aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 

contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cambeen Service Zeeland onverlet, tenzij deze 
strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden. 

3. Algemene voorwaarden worden slechts door Cambeen Service Zeeland aanvaard onder 
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere 
transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden. 

Artikel 3: Offertes en bestellingen 
1. Alle gedane offertes zijn vrijblijvend, als mede de afmetingen, gewichten, afbeeldingen en 

technische gegevens. De catalogus van Cambeen Service Zeeland maakt onderdeel uit van de 
offerte. 

2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Cambeen Service 
Zeeland niet tot levering c.q. acceptatie van de order. 

3. Cambeen Service Zeeland behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren. 

Artikel 4: Overeenkomsten 
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Cambeen Service 

Zeeland een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De 
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2. Voor werkzaamheden en leveringen  waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als 
opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te 
geven. 

3. Door middel van het verstekken van een order door de afnemer, is Cambeen Service Zeeland 
gerechtigd het orderbedrag te verzekeren door middel van een kredietverzekering en de 
verzekeraar de hiervoor de noodzakelijke gegevens te verstekken. 

4. Cambeen Service Zeeland is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens 
(verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige 
verplichtingen voldaan zal worden. 

Artikel 5: Prijzen 
De prijzen van Cambeen Service Zeeland zijn vrijblijvend. Zij zijn weergegeven exclusief  omzetbelasting. 
Cambeen Service Zeeland behoudt zich het recht voor om de prijzen te corrigeren, in zoverre er tot het 
moment van de levering veranderingen in de basiskosten grondstoffen, energie, loon etc. plaatsvinden. Dit 
laat onverlet het recht van de weder partij de overeenkomst, onder gehoudenheid van vergoeding van het 
reeds gepresteerde, op deze grond te ontbinden. 

Artikel 6: Wijziging der opdracht 
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling 

door of namens opdrachtgever worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij 
de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog  verlangde wijzigingen in de 
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Cambeen Service 
Zeeland ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgeven, dan is het risico 
voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen  voor rekening van de opdrachtgever. 

3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen 
levertijd door Cambeen Service Zeeland, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden. 

Artikel 7: Annuleren 
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die 

buiten de risicosfeer van Cambeen Service Zeeland vallen, is hij verplicht de door Cambeen Service 
Zeeland reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, 
inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. 

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Cambeen Service Zeeland zich 
alle rechten voor om volledige  nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding 

te vorderen. 
Artikel 8: Afzien van levering/verkoop 
1. Wanneer ingewonnen inlichtingen of andere informatie gerede twijfel van de 

betalingsmogelijkheden van de afnemer tot gevolg heeft, dan is Cambeen Service Zeeland 
gerechtigd om schriftelijk te kennen te geven aan de afnemer af te zien van de overeenkomst. 
Levering kan in dat geval plaats blijven vinden onder rembours of door middel van vooruitbetaling 

2. Het wettelijke recht van de afnemer tot afzien van de overeenkomst blijft onaangetast. 

Artikel 9: Levering en levertijd 
1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. De levering geschiedt binnen de gestelde termijn zodra de zaken het magazijn 
hebben verlaten voor afloop van de gestelde termijn. 

2. Cambeen Service Zeeland is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij 
afzonderlijk kan factureren. 

3. Indien Cambeen Service Zeeland  niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de 
opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachte periode, 
waarmede de genoemde leveringtermijn zal worden overschreden. 

4. Cambeen Service Zeeland is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is 
slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijk termijn  voor nakoming is 
geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld. 

5. In geval van een situatie als bedoeld in lid 4 beperkt de aansprakelijkheid van Cambeen Service 
Zeeland zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor zij ter zake verzekerd is. 

6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de afnemer niet zijn 
afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

Artikel 10: Transport/risico 
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de 

afnemer aan Cambeen Service Zeeland is verstrekt, door Cambeen Service Zeeland na goed 
koopmangebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele 
specifieke wensen van de afnemer inzake het transport c.q.  de verzending worden slechts 
uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerder kosten daarvan te zullen dragen. 

2. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is 
overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer 
de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de 
clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de 
afzender zijn. 

3. Het transport wordt door Cambeen Service Zeeland alleen verzekerd, indien de 
opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Cambeen Service Zeeland krachtends 

dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van 
redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en 
interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:  

a)  Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in 
deze voorwaarden is omschreven. 
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, 
danwel andere personen die door of vanwege hem zijn te werk gesteld. 

2  De aansprakelijkheid van Cambeen Service Zeeland reikt nimmer verder dan 
die van haar leveranciers. 

3 Cambeen Service Zeeland is niet aansprakelijk voor schade aan door haar 
geleverde zaken tijdens een niet door haar verzorgd transport. 

4 Cambeen Service Zeeland is niet aansprakelijk voor niet onoordeelkundige, 
foutieve installatie door derden van door Cambeen Service Zeeland geleverde 
zaken. 
5.     Cambeen Service Zeeland is niet aansprakelijk voor schade en gebreken 
die optreden als gevolg van een onoordeelkundig,  onjuist gebruik van de  
         geleverde zaken 
6.      De aansprakelijkheid van Cambeen Service Zeeland is te allen tijde 
beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. 

7. De aansprakelijkheid van Cambeen Service Zeeland is ten allen  tijde beperkt 
tot het bedrag waarvoor service is geleverd. 

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming in de Nakoming 
1. Onder een  niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming 

die niet te wijten is aan de schuld van Cambeen Service Zeeland en die nog 
krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet 
toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim 
van het personeel van Cambeen Service Zeeland, transport 
moeilijkheden,extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, 
waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en 
bedrijfsstoringen bij Cambeen Service Zeeland c.q. bij haar leveranciers, 
alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Cambeen Service 
Zeeland haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen. 

2. Indien na het oordeel van Cambeen Service Zeeland de oorzaak van de niet 
toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de 
uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat omstandigheid 
die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet. 

3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding 
van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen. 

4. Cambeen Service Zeeland is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties 
die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat 
van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. 

5. Cambeen Service Zeeland heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de 
tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar 
geleverd had moeten zijn. 

Artikel 13: Reclames 
1. Eventuele reclames worden door Cambeen Service Zeeland slechts in 

behandeling genomen indien zij haar – rechtstreeks – binnen 8 werkdagen 
nalevering van de betreffende artikelen hebben bereikt, onder nauwkeurige 
opgave van de aard en grond van de klachten. 

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en 
wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 

3. Cambeen Service Zeeland dient in staat te worden gesteld ingediende reclames 

te controleren. 
Artikel 14: Retourzendingen 
1. Retourzendingen zonder eerder verkregen toestemming of gemaakte afspraak 

worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zonder toestemming worden op 
kosten van de afzender en op zijn risico opgeslagen of geweigerd. 

2. Voor retour gezonden zaken worden de zich voordoende handelingkosten etc. 
in rekening gebracht, met een minimum van 15% van de factuurwaarde van de 
zaken.  

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud 
1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van het 

geen de afnemer Cambeen Service Zeeland ter zake van die zaken verschuldigd 
is, het eigendom van Cambeen Service Zeeland. 

2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, 
aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, 
overlijden of liquidatie van zaken van de afnemer, zal Cambeen Service Zeeland 
het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
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tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden 
te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als 
haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds 
betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor 
eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Cambeen 
Service Zeeland ten laste van de afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar. 
De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste 
van de afnemer. 

3. De zaken kunnen door een afnemer in het kader van diens normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand 
worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een 
derde. 

Artikel 16: Betaling 
1. De betaling van de rekening dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. 
2. Bij bestellingen door voor Cambeen Service Zeeland onbekende bedrijven, behoudt zij 

zich het recht voor,  onder rembours te leveren. 
3. In gevallen dat de afnemer: 

a) In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel afstand 
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel 
beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt 
gelegd; 

b) Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c) Enige uit kracht der Wet of van deze condities om hem rustende 

verplichting niet nakomt; 
d) Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de 

daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
e) Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een 

belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van 
zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling 
van zijn bedrijf; heeft Cambeen Service Zeeland door het enkel 
plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht 
hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, 
het zij enig bedrag verschuldigd door de afnemer op grond van de 
door Cambeen Service Zeeland verrichtte leveringen terstond en 
zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in  
zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Cambeen 
Service Zeeland op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 

 
 Artikel 17: Rente en kosten 

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft 
plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de 
factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over 
het nog openstaande bedrag. 

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van 
de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van 
het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag, 
met een minimum van € 68,00. 

Artikel 18: Toepasselijk recht  
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 19: Geschillen 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig 

beschouwd worden, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf 
en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden 
beslist door de bevoegde rechter in de vestigingplaats van Cambeen Service 
Zeeland,  zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 

2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Cambeen Service Zeeland 
om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentie regels 
bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of 
bindend advies. 

 
 
 

 
 
 


