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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN KABEL-ZAANDAM B.V.
Kabel-Zaandam B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te 1505 HG Zaandam aan de Noorder IJ- en
Zeeweg 15. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd
op 18 december 2002 bij de griffie van de Rechtbank te Haarlem onder nummer 63/2002 en worden
op verzoek getoond of toegezonden.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Kabel-Zaandam B.V. (hierna te noemen
“Kabel”) en voor iedere overeenkomst waarbij Kabel partij is, alsmede terzake van
aanvullende en/of voortbouwende overeenkomsten.
Artikel 2 Offertes
2.1 Offertes die van Kabel afkomstig zijn, zijn steeds vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in
aan de koper tot het doen van een aanbod. Offertes van Kabel zijn
echter onherroepelijk, indien dat in de offerte schriftelijk en uitdrukkelijk wordt bepaald en daarbij een
termijn wordt gesteld waarbinnen de offerte moet worden aanvaard.
2.2 Een overeenkomst tussen Kabel en de koper komt pas tot stand wanneer Kabel een order van de
koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard, dan wel, in geval sprake is
van een onherroepelijke offerte van Kabel, wanneer de koper de offerte binnen de daarvoor gestelde
termijn voor akkoord getekend aan Kabel heeft geretourneerd.
Indien de koper een onherroepelijke offerte niet binnen de daarvoor gestelde termijn voor akkoord
heeft geretourneerd, geldt de offerte als vervallen.
2.3 Mondelinge orders van de koper binden Kabel niet, behoudens voor zover de mondelinge order
door Kabel schriftelijk is bevestigd.
Artikel 3 Levering
3.1 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op koper over op het
moment dat Kabel de goederen aan de door hem ingeschakelde vervoerder
afgeeft en blijft verder steeds bij koper.
3.2 De koper is verplicht de door hem gekochte en/of voor hem geproduceerde zaken af te nemen op
het moment waarop deze op de afgesproken plaats worden afgeleverd dan wel
op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en
risico van de koper. De koper zal in dat geval opslagkosten en mogelijk andere
aanvullende kosten zoals kosten voor wachttijden, handling en dergelijke, verschuldigd zijn.
Desgewenst is Kabel ook gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen, zonder
gehouden te zijn soortgelijke zaken aan koper te leveren. Koper is daarbij gehouden eventuele
meerkosten en/of minderopbrengsten voor Kabel te vergoeden.
Artikel 4 Afleverdatum
De afleverdatum zal steeds als raming of benadering dienen te worden opgevat, waaraan geen
aanspraken kunnen worden ontleend, tenzij Kabel uitdrukkelijk vermeldt
dat zij de afleverdatum garandeert.
Artikel 5 Deelleveringen
Het is Kabel toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Kabel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
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Artikel 6 Opeisbaarheid, opschorting en ontbinding
6.1 De vorderingen van Kabel op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) bij liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper of een aanvraag
daartoe of het aanbieden of sluiten van een al dan niet gerechtelijk
akkoord in of buiten faillissement met crediteuren van de koper;
b) bij verkoop, ontbinding of beëindiging van de onderneming van de koper;
c) bij ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de koper;
d) bij overlijden van de koper;
e) bij beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de koper of op zaken bestemd voor
de uitvoering van de overeenkomst;
f) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kabel omstandigheden ter kennis komen die Kabel
goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
g) indien Kabel en de koper bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen zijn dat de koper
zekerheid stelt en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
h) indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt.
6.2 Kabel is in de gevallen genoemd in artikel 6.1 bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat
Kabel gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding of garantie en één en ander
onverminderd het recht van Kabel schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7 (Technische) eisen
7.1 Technische eisen die koper aan de te leveren zaken stelt en welke afwijken van de eisen die
Kabel onder normale omstandigheden mag verwachten, dient koper bij het sluiten van
de overeenkomst schriftelijk aan Kabel te melden. Kabel is daaraan pas gebonden na uitdrukkelijke en
schriftelijke aanvaarding.Wijzigingen in de genoemde eisen of normen dient
koper schriftelijk aan Kabel kenbaar te maken en gelden pas na schriftelijke en uitdrukkelijke
aanvaarding door Kabel.
7.2 Kabel begint pas met de uitvoering van het werk op basis van de door haar in opdracht van koper
ontworpen werktekeningen nadat koper de tekeningen waarvan Kabel heeft aangegeven
dat die relevant zijn voor de betreffende fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Goedkeuring van
tekeningen door koper ontslaat Kabel van haar verantwoordelijkheid
voor de juistheid en de volledigheid van de tekeningen. Ook overigens is Kabel na goedkeuring niet
aansprakelijk voor ontwerpfouten.
7.3 Koper is ingeval hij opdracht verstrekt tot het vervaardigen van werktekeningen verantwoordelijk
voor de aanvoer van de relevante gegevens inzake afmetingen, materialen en
wijze van productie.
7.4 Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, kan Kabel slechts
verantwoordelijkheid aanvaarden voor het voldoen van de te leveren zaken en/of de verpakking
daarvan aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wet- en regelgeving van het land
waar de zaken moeten worden gebruikt, indien en voor zover koper voor
het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het betreffende land alsmede van de inhoud van
de daar geldende wet- en regelgeving schriftelijk melding heeft gemaakt.
Artikel 8 Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Kabel een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts
te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te
leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
is overeengekomen dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte
model, monster of voorbeeld.
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Artikel 9 Wijzigingen in te leveren zaken
De producten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor
afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het meer of minder geleverde zal verrekend worden tegen de eenheidsprijs, welke tussen partijen is
overeengekomen.
Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen
10.1 De koper dient de gekochte zaken uiterlijk binnen 24 uur na aflevering te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het afgeleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met het
overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken
- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
10.2 Koper dient de bij aflevering aanwezige tekortkomingen en / of beschadigingen uiterlijk binnen 24
uur na
aflevering schriftelijk aan Kabel te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7
kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Kabel te melden.
10.3 Ook indien de koper tijdig melding maakt van enig gebrek, blijft zijn verplichting tot betaling en
afname van de gekochte zaken bestaan. Het geleverde product kan slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kabel aan Kabel worden geretourneerd.
10.4 Klachten over facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Kabel te
zijn ingediend.
10.5 De in dit artikel genoemde termijnen dient de koper in acht te nemen op straffe van verval van
eventuele aan de koper toekomende rechten terzake van gebreken in de
geleverde zaken en/of de factuur.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Kabel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering. Kabel is derhalve niet aansprakelijk, indien en voor zover
de verzekering geen uitkering doet.
11.2 Kabel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door materialen, wijze van verpakken
en/of productiemethoden die door de koper zijn voorgeschreven. Tevens is Kabel niet
aansprakelijk voor (gevolg)schade die ontstaan is door een zaak die op basis van door koper
schriftelijk goedgekeurde werktekeningen is geproduceerd. Ook is Kabel niet aansprakelijk
voor schade ontstaan tengevolge van zaken die Kabel heeft ingekocht bij andere ondernemingen.
zie vervolg op pagina 2
11.3 Kabel is niet aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder begrepen
bedrijfsschade. Schade, bestaande uit verlies aan goodwill, gederfde winst of
verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding dient koper de schade binnen 7 dagen
na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Kabel te melden en aan Kabel alle
gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade
waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
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Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door Kabel geleverde zaken blijven het eigendom van Kabel totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met Kabel gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf;
- eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de koper van (een)
overeenkomst(en).
12.2 Door Kabel afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en/of verwerkt. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op
te vestigen.
12.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal
doen, is Kabel gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of
weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen
op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van
Euro 500,- per dag.
12.4 Koper is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kabel ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke
de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
12.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen
vervangingswaarde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade
en tegen diefstal. In dit kader verplicht de koper zich op eerste verzoek van Kabel de polissen van
verzekeringen alsmede bewijzen van betaling van de verschuldigde premies
ter inzage te geven. Bij gebreke van betaling van de verschuldigde premies door de koper heeft Kabel
het recht de premies zelf te betalen en deze kosten op koper te verhalen.
12.6 In de verzekeringspolissen wordt tenminste geregeld dat:
- Kabel voor wat betreft haar rechten en interessen meeverzekerd is;
- Kabel en de koper ten opzichte van elkaar als derden worden aangemerkt;
- Kabel tijdig wordt betrokken bij schaderegelingen;
- uitkeringen slechts worden gedaan na voorafgaande goedkeuring door Kabel.
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Koper garandeert dat de door hem geleverde werktekeningen en het normale gebruik daarvan
door Kabel geen inbreuk maken op enig absoluut recht van derden (zoals bijvoorbeeld
octrooirechten en auteursrechten). Koper zal Kabel vrijwaren en volledig schadeloos stellen terzake
van aanspraken van derden wegens een
(vermeende) inbreuk op zodanig recht.
13.2 De door Kabel tot stand gebrachte werktekeningen blijven eigendom van Kabel. Het is de koper
niet toegestaan de tekeningen of het daarop gebaseerde object geheel of
gedeeltelijk in herhaling te doen uitvoeren, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van
Kabel. Kabel is bevoegd aan het verlenen van die toestemming
voorwaarden te verbinden.
13.3 Kabel behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten in de minste zin des
woords voor.
Artikel 14 Prijzen en prijsverhoging
14.1 Boven een nader overeen te komen orderwaarde geschiedt levering in Nederland en België
zonder berekening van vrachtkosten op de overeengekomen plaats van bestemming.
Bij een orderwaarde lager dan de overeengekomen waarde wordt de vracht separaat in rekening
gebracht en aldus in de factuur gespecificeerd. De voorgaande regeling is uitsluitend
van toepassing op leveringen in Nederland en België
14.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en bedragen in Euro’s
en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Pagina 4 van 6

Noorder IJ- en Zeeweg 15
1505 HG Zaandam, Nederland
Postbus 130, 1500 EC Zaandam

T : (075) 681 82 00
E : info@kabelzaandam.nl
F : (075) 617 13 18
I : www.kabelzaandam.nl
Kantooruren: 8.15 - 16.45

Postbank : 57942
Bankier : Fortis Bank
Rekening : 24.34.88.270

14.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en
worden apart in rekening gebracht de eventuele kosten terzake van verzekering,
emballage en montage.
14.4 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Kabel gerechtigd de
overeengekomen prijzen aan te passen aan ontwikkelingen in prijsbepalende factoren.
14.5 Kostenverhogingen veroorzaakt door voorschriften van de bevoegde overheid kunnen door
Kabel te allen tijde worden doorberekend aan koper.
14.6 Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te
ontbinden, behoudens in geval van prijsverhoging krachtens artikel 14.4.
Artikel 15 Betaling
15.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Dit is een fatale termijn; koper is door het enkele verstrijken ervan in verzuim
en zal vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd zijn gelijk aan de
wettelijke rente + 2 %.
15.2 Verrekening door koper is uitgesloten; betaling dient zonder korting te geschieden.
15.3 Door koper gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter afdoening van alle door de koper
verschuldigde kosten, vervolgens de verschenen rente en ten slotte de
hoofdsom, ongeacht of koper bij betaling een andere volgorde heeft aangegeven.
Artikel 16 Incassokosten
Is koper in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is koper 15 %
verschuldigd over het totale gefactureerde bedrag als vergoeding van kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte. Indien Kabel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,
welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.
Artikel 17 Overmacht
17.1 Onder overmacht aan de zijde van Kabel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van
de verbintenis verhinderen en die niet aan Kabel zijn toe te rekenen.
Hieronder zijn in elk geval begrepen: stakingen van welke aard dan ook bij Kabel of andere bedrijven;
een tekort aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van
de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; tekortschieten door toeleveranciers en/of
andere derden waarvan Kabel afhankelijk is; algemene vervoersproblemen; oorlog
of daarop lijkende situaties; oproer; sabotages; boycot; blokkade; machineschade; ziekte van het
personeel van Kabel; maatregelen van de overheid (een buitenlandse
overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden; natuurrampen;
slecht weer; blikseminslag; brand; explosie; uitstroming van gevaarlijke
gassen en/of stoffen.
17.2 Kabel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Kabel haar verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van Kabel opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kabel
niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.4 Indien Kabel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichten kan voldoen, is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft voor koper. In dat
laatste geval is koper verplicht de geleverde delen terstond en in goede staat
aan Kabel te retourneren.
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Artikel 18 Onverbindendheid
Indien en voor zover enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onder
de gegeven omstandigheden niet-verbindend, onredelijk bezwarend,
onaanvaardbaar of ongeldig mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, aanvaardbaar is en die zo min mogelijk - gelet op het
doel en de strekking van de overeenkomst - afwijkt van de niet-verbindende bepaling, onder
instandlating van de overige voorwaarden.
Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden
Kabel is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. Kabel zal de gewijzigde voorwaarden
op verzoek aan koper kosteloos toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld
treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem
de wijziging is medegedeeld.
Artikel 20 Vertaling
Indien de koper deze algemene voorwaarden mede of uitsluitend in een andere taal dan de
Nederlandse heeft ontvangen, geldt dat bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie
en/of uitleg de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend is.
Artikel 21 Geschilbeslechting
Ieder geschil tussen koper en Kabel zal worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Kabel
blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 22 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, alsmede de totstandkoming daarvan tussen Kabel en koper is Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens
Koopverdrag) wordt uitgesloten.
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