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CUSoon B.V. - H.o.d.n. DECOUSSEMAECKER ® Interieurs 
 
A l g e m e n e   v e r k o o p-  e n  l e v e r i n g s v o o r w a a r d e n 

 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten van koop, verkoop 
en verhuur of aanneming van werk voor zover de verkoper of aanbieder daar niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken. Daarom vinden alle offertes 
plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus 
tot stand gekomen vereenkomst. 
1.2 Eventuele Algemene Voorwaarden van kopers of opdrachtgevers zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige 
Algemene Voorwaarden. Indien een koper of opdrachtgever een opdracht wenst te doen of een overeenkomst wenst te sluiten onder afwijkende of 
aanvullende voorwaarden; zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, dienen te worden gebracht en zullen zij slechts 
bindend zijn bij afzonderlijk schrijven en uitdrukkelijk zijn aanvaard.  
1.3 Alle offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij de offerte anders vermeldt. 
Artikel 2 – Aanbieding  
2.1 De door koper overlegde detailtekeningen en beschrijvingen ten behoeve van het uitbrengen van een aanbieding door verkoper worden door 
verkoper als algemene richtlijnen beschouwd. 
2.2 De door verkoper uitgebrachte aanbiedingen evenals de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, visuals, berekeningen, beschrijvingen, 
modellen e.d. zijn onderworpen aan auteurs- of modelrecht van verkoper en blijven zijn eigendom, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht. 
De kosten voor het maken van door koper verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van 
koper. De koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de verkoper gebezigde fabricage- en/of constructiemethodes en ontwerpen, 
dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt. 
2.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of 
wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het hier vorenstaande bepaalde de overeenkomst pas tot stand, 
indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.  
2.4 Indien de overeenkomst tot stand komt worden de kosten van het ontwerp, de werktekeningen, schetsen, constructietekeningen, visuals en 
dergelijke in de totaalsom opgenomen. 
2.5 Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten 
maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan koper. 
Artikel 3 - Overeenkomst 
3.1 Alle opdrachten, ook voor zover zij door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkoper zijn aangenomen, binden 
de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd, dan wel nadat verkoper uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbevestiging 
wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.  
3.2 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de verkoper/verhuurder op verrekening van meerwerk onverlet. 
3.3 Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten of ingehuurde arbeidskrachten van verkoper binden de verkoper niet dan nadat 
en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als 
opdrachtbevestiging beschouwd. 
Artikel 4 - Prijs 
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto contant en zijn exclusief omzetbelasting. 
4.2 Indien na het afgeven van een bindende aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen 
worden verhoogd, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd volgens de in de leden 3 respectievelijk 4 van dit artikel aangegeven 
systematiek. 
4.3 Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na het tot stand komen van de overeenkomst belastingen, invoerrechten, heffingen of andere 
lasten worden ingevoerd, verhoogd, afgeschaft of verlaagd, heeft de verkoper recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Als peildatum voor 
het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding. Indien in afwijking van het bovenstaande 
is overeengekomen dat verkoper zijn prijs gedurende een bepaalde periode gestand zal doen, heeft dat slechts gedurende die periode een 
opschortende werking ten aanzien van de verrekening van loon- en materiaalkostenstijgingen. Voor verrekening van verhoging van loonkosten en 
materiaalprijzen nadien blijft als peildatum aangemerkt de datum van opdrachtverlening. 
4.4 De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de laatste factuur betreffende de 
overeenkomst, in rekening gebracht worden. 
4.5 De koper is verplicht de koopprijs binnen 8 dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde 
tegenvordering in mindering te brengen. 
4.6 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één 
week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper 
aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en uit de kosten van de 
ingebrekestelling. 
4.7 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de 
koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 225,00. 
Artikel 5 - Levertijd en overmacht 
5.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden. Indien een leveringstermijn is 
overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de offerte heeft bevestigd. 
5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van het voor de 
uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde 
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd 
zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 
5.3 In overleg met koper zal een datum voor de (eerste) levering en indien nodig de bouwsnelheid worden vastgesteld. Verkoper verplicht zich ernaar 
te streven de opgegeven leverdata zoveel mogelijk aan te houden. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de voor de koper uit enige 
overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door verkoper is aanvaard. 
5.4 Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst tengevolge van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft verkoper het 
recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op 
betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast c.q. 
verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog 
mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen meer- of minderkosten van uitvoering worden verrekend, waarbij verkoper het recht heeft overbodig 
gemaakte kosten in rekening te brengen. 
5.5 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten 
aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde 
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materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts 
door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan. 
Artikel 6 - Eigendom en risico 
6.1 De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering of, voor zover de goederen door de koper niet zijn afgenomen, na het 
verstrijken van de levertijd. In dit laatste geval kan de verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor opslag. 
6.2 Bij franco-levering berust het risico van schade aan of het verlies van de goederen tijdens het transport en daarna bij de koper, die geacht wordt 
zich hiertegen behoorlijk te hebben verzekerd. Onder franco levering wordt verstaan levering voor het werk c.q. een plaats zo dicht mogelijk bij het 
werk die door de vrachtauto langs een behoorlijk verharde weg kan worden bereikt. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden op de 
vrachtauto, zodat de kosten van lossing voor de rekening van koper zijn. Indien goederen door verkoper in het werk dienen te worden besteld, gaat 
het risico over op het moment van aankomst van de goederen op het werk. 
6.3 De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de koper indien alle door de verkoper aan koper uitgebrachte facturen zijn voldaan. 
Koper wordt geacht de goederen tot dat moment voor de verkoper te houden of te hebben gehouden. 
6.4 Indien betaling plaatsvindt door middel van waardepapieren, geldt dat de betaling eerst geacht wordt hebben plaatsgevonden indien het te 
betalen bedrag op verkoper bank of girorekening is overgeschreven c.q. contant aan verkoper is voldaan. 
6.5 Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat betreffende de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van de 
goederen als gevolg van de overeenkomst uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de 
door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 
6.6 Koper zal niet a) de geleverde goederen verpanden, of gedogen dat daarop enige beslag zal worden gelegd; b) de goederen verwerken anders 
dan een normale bedrijfsvoering noodzakelijk maakt; c) zich voordoen als vertegenwoordiger of agent van verkoper. 
6.7 Indien koper in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som aan verkoper, is verkoper gerechtigd alle goederen welke aan koper zijn 
geleverd, terug te nemen. Koper machtigt verkoper om alle betreffende goederen op kopers kosten te doen retourneren. Koper geeft verkoper of 
diens aangewezen vertegenwoordiger toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijn, fabriekshallen, bouwplaats e.d. te betreden. 
6.8 Indien koper in gebreke blijft met de betaling van een opeisbare geldsom en de door verkoper aan koper geleverde goederen blijken al te zijn 
verwerkt, heeft verkoper uitdrukkelijk eerste recht van koop van de aldus verwerkte goederen. Koper machtigt verkoper de goederen die verkoper 
aldus wenst te kopen van koper terug te nemen onder creditering van koper met de netto verkoopwaarde van de verwerkte goederen tot aan het 
beloop van al de verkoper nog onbetaalde facturen. 
Artikel 7 - Reclames, garanties, aansprakelijkheid 
7.1 Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel. 
7.2 Reclames op aantal moeten direct, bij afgifte of opslag van de goederen, schriftelijk bij de verkoper worden ingediend en de reclames op kwaliteit 
binnen 8 dagen na levering, dat op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. 
Het recht op reclame op kwaliteit vervalt eveneens indien de goederen zijn aangebracht of verwerkt in het bouwwerk, decor, stand of interieur e.d. Bij 
vervoer door derden is de koper verplicht om bij gebleken schade van de goederen, alvorens de goederen in ontvangst te  nemen, door de expediteur 
proces-verbaal van de schade te laten opmaken, dit op verbeurte van het recht op reclame. 
7.3 Reclames of aanspraken van de koper geven de koper niet het recht betalingen op te schorten dan wel tegen vorderingen te compenseren met 
aan de verkoper verschuldigde betalingen. 
7.4. De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen 
zoals die op de datum van de aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden. 
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de 
geldende voorschriften door of namens koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door koper ter beschikking worden gesteld. 
7.6 In het geval van aansprakelijkheid van de verkoper, is de verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het 
factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat koper daarop heeft betaald. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van verkoper en/of derden in wier handen 
de goederen zijn overgegaan, dan wel met wie verkoper heeft gecontracteerd. Koper vrijwaart verkoper van alle succesvolle aanspraken van derden 
ter zake van door verkoper geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk 
tijdstip die schade is geleden. 
7.7 Ieder recht van de koper tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 8 dagen na het constateren van de 
schadeoorzaak schriftelijk aan de verkoper is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen een jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt. 
7.8 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van materialen, abnormaal, ruw onoordeelkundig of onjuist 
gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de koper. 
Artikel 8 - Facturering en betaling 
8.1 Betaling dient netto te geschieden zonder enige korting of verrekening door middel van storting of overmaking op een door verkoper aangewezen 
bank- of girorekening, binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De door de bank/giro-instelling aangegeven 
valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. 
8.2 Tenzij anders overeengekomen, heeft verkoper het recht bij verlening van de opdracht 50% van de overeengekomen koopprijs plus de BTW 
hierover in rekening te brengen. Bij aanvang van de plaatsing van de goederen zal een tweede termijn van 40 % plus de BTW hierover in rekening 
wordt gebracht. De koper wordt de koopprijs, verminderd met de al betaalde voorschottermijnen schuldig bij de oplevering der goederen. De verkoper 
heeft het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe hij krachtens (door middels) dit 
artikel is gerechtigd, door hem is ontvangen, of betalingen zijn ontvangen. 
8.3 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie. 
8.4 Bij niet tijdige betaling wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige sommatie of 
ingebrekestelling op vergoeding vanaf 30 dagen na factuurdatum van 1,5 % rente per maand. 
8.5 Bij niet of niet tijdige voldoening van enige voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvragen van surseance van 
betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste van de koper, wordt een vordering van de verkoper meteen in 
haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft de verkoper het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen koper en verkoper bestaande 
overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te 
nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 
8.6 Verkoper heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van de koper het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst 
meerdere zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van de koper tot het stellen van passende 
zekerheid, is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug 
te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 
8.7 Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, is ieder der kopers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de goederen. 
Artikel 9 – Toepasselijk recht 
9.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Ter kennisneming van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, en/of deze 
voorwaarden is de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Haarlem bevoegd. 


