
ACTIEVOORWAARDEN

Op de mailingactie “Laagste prijsgarantie d-sign weefsels” zijn de volgende definities, actieregels, 
transactievoorwaarden en Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing:

1. Definities

1.1  Mailingbrief: een brief van ca. een dubbelgevouwen A4 formaat die op de in de tekst vermeldde 
startdatum van de mailingactie is verstuurd door Kabel-Zaandam BV (Kabel), waarin de mailing-
actie “Laagste prijsgarantie d-sign weefsels” wordt aangekondigd en welke is geadresseerd aan  
de “besteller”.

1.2  Mailingactie: actie met de titel ‘Laagste prijsgarantie d-sign weefsels’ die is aangekondigd in de 
brief en die op de in de brief vermeldde startdatum van de mailingactie is verstuurd door Kabel.

1.3  Actieperiode: de periode waarbinnen de “mailingactie” ‘Laagste prijsgarantie d-sign weefsels’ 
geldig is, zijnde gedurende de in de “mailingbrief” genoemde termijn.

1.4  D-sign weefsels: alle producten met dezelfde achterliggende technische specificatie als de 
producten die op de website www.kabelzaandam.nl/mad worden vermeldt onder de product-
groep ‘d-sign weefsels’ en leverbaar zijn op het moment van bestelling, behoudens de in deze 
voor waarden uitgesloten product subgroep(en). 

1.5 Besteller: de klant of prospect die inzake de “mailingactie” “d-sign weefsels” bestelt bij Kabel.
1.6  Concurrent d-sign weefsel aanbieder: aantoonbaar fabrikant en/of (weder)verkoper van “d-sign 

weefsels” voor ten minste de afgelopen 3 jaar die (met haar hoofdvestiging) bedrijf houdt in  
West-Europa.

1.7  Concurrent offerte: een offerte die is uitgebracht door een “concurrent d-sign weefsel aan-
bieder” waarin “d-sign weefsels”, zoals beschreven in deze actiewoorwaarden, zijn aangeboden 
aan de “besteller”.

1.8  Kostprijs: de som van alle kosten die door Kabel in haar calculatie worden meegenomen om het 
“d-sign weefsel” in de bestelde vorm aan de “besteller” te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld, 
maar niet beperkt tot: materiaal kosten, transportkosten, bewerkinsgkosten, verpakkingskosten  
en bezorgkosten.
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2 Actieregels

2.1  De inhoud van de garantie die Kabel geeft middels de term “Laagste prijs garantie d-sign 
weefsels” zoals die in de mailingbrief vermeld staat is: Kabel garandeert de “besteller” dat  
zij tijdens de in de “mailingbrief” vermeldde “actieperiode” bij Kabel “d-sign weefsels” kan 
bestellen voor een 10% lagere prijs dan de prijs in een “concurrent offerte”, tenzij deze prijs 
daarmee onder de “kostprijs” van de Kabel aanbieding ligt.

2.2  De product subgroepen “Spiraal weefsel” en “Speciale weefsels” zijn uit gesloten van  
deze mailingactie.

2.3  Er bestaat een kans dat metaalweefsels met een andere dan de exacte specificatie van “d-sign 
weefsels” zoals genoemd onder clausule ‘1.4’ maar die verder qua uiterlijk en functie als d-sign 
weefsel achtig materiaal kunnen worden aan gemerkt toch met dezelfde, in de mailingbrief 
genoemde, actiekorting door Kabel in opdracht genomen kunnen worden. Dit is per geval ter 
beoordeling aan Kabel.

2.4  De “concurrent offerte” dient voor het ingaan van deze actie te zijn uitgebracht, nog geldig te  
zijn op het moment van melding ervan door de “besteller”, aantoonbaar afkomstig zijn van  
de “concurrent d-sign weefsel aanbieder” en geadresseerd zijn aan de “besteller”. 

2.5  Naar eigen beoordeling van Kabel kan zij de actie ook geldig verklaren voor een “concurrent 
offerte” die in 1e instantie niet voldoet aan de in clausule ‘2.4’ gestelde voorwaarden.

2.6  Bestellingen die voorafgaand aan de actieperiode reeds bij Kabel geplaatst of door Kabel 
uit geleverd zijn vallen buiten deze actie.

2.7  Een bestelling dient schriftelijk en via fax of fysieke post te worden gedaan en dient voorzien  
te zijn van een datum aanduiding, een duidelijke omschrijving van hetgeen besteld wordt,  
een hand tekening van de “besteller”, een kopie van de aan de “besteller” geadresseerde 
“mailingbrief” en een kopie van de aan de “besteller” geadresseerde en aantoonbaar geldige 
“concurrent offerte”. 

2.8  Eventuele voorwaarden die in de “concurrent offerte” worden genoemd of anderszins gerela-
teerd zijn aan de “concurrent offerte” hoeven niet door Kabel te worden overgenomen en vallen 
daar mee buiten deze actie.

2.9 Kabel houdt zich in alle gevallen het recht voor om niet in te gaan op een (aan)vraag of bestelling.
2.10 Kabel is niet gehouden tot het aanbieden onder haar “eigen kostprijs”.
2.11  Indien aan de website wordt gerefereerd dan wordt de Nederlandstalige versie van de website 

bedoeld.

3. Transactievoorwaarden

 Op transacties ontstaan naar aanleiding van de actie ‘Laagste prijsgarantie d-sign weefsels’ zijn  
de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet en schriftelijk door Kabel anders bevestigd:

3.1  Prijs is geldig bij ongedeelde opdracht, exclusief BTW, en gebaseerd op huidige valuta en 
metaal waarde. Bij een eventuele stijging van de metaalwaarde behoud Kabel zich het recht voor 
om de prijzen hieraan aan te passen.

3.2  Facturering vindt plaats op basis van volledige of gedeelde vooruitbetaling. E.e.a. nader te 
bepalen door Kabel op basis van een kredietbeoordelingsrapport. In geval van (gedeelde) 
vooruitbetaling dienen de vooruit te betalen bedragen direct na facturering ervan voldaan te 
worden, de overige termijnen binnen 30 dagen na facturering. 

3.3 Levertermijn gaat in na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling(en).
3.4  Levering geschiedt o.v.v. kredietbeoordelingsrapport, o.v.v. beschikbaarheid materiaal,  

CPT Nederland ongelost, excl. montage.
3.5 Bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden.
3.6  Het maken en leveren van werktekeningen zijn niet in de levering inbegrepen. Definitieve 

uitvoerings  details dienen door de klant aangeleverd te worden, in verband met correcte 
productie.

3.7  De zwaarte van de achterliggende constructie in relatie tot bevestiging van de aangeboden 
panelen dient mogelijk door een constructeur te worden berekend. Het uitvoeren van die 
berekening is niet in de levering meegenomen.

3.8  Het idee voor de constructie van het bestelde object is tot stand gekomen op basis van een door  
de klant aangeleverd ontwerp of onze interpretatie van de klant wensen. Kabel heeft hiervoor 
geen constructie berekeningen gemaakt en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit en stevigheid van het ontwerp.

4. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Naast bovengenoemde specifieke definities, actieregels en transactievoorwaarden zijn op iedere 
aanbieding van Kabel en voor iedere overeenkomst waarbij Kabel partij is, alsmede terzake van 
aanvullende en/of voortbouwende overeen  komstende Algemene Verkoop- en Leverings-
voorwaarden van Kabel-Zaandam B.V. van toepassing. Deze zijn downloadbaar via onze website 
www.kabelzaandam.nl/dowloads. Met het hiervan kenbaar 
maken wijzen wij de klant inkoop- en/of andere voorwaarden 
nadrukkelijk van de hand.


