Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
Cervo Promotion B.V. Statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Bussum aan de Parallelweg 3,
hierna te noemen: “Verkoopster”, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Hilversum, onder nummer 43507. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden
zijn op 14.10.93 gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder
nummer 320/1993.
Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn
van toepassing op alle door de Verkoopster met
Kopers(s) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Verkoopster
uitgebrachte offertes.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Verkoopster en Koper schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Artikel 2: Offerte/ Overeenkomst
2.1 Alle door Verkoopster uitgebrachte offertes zijn
vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Orders van Kopers binden Verkoopster pas,
nadat de orders door Verkoopster schriftelijk zijn
bevestigd, onverminderd de gebondenheid van Koper aan zijn orders.
2.3 Onverminderd het bepaalde in 4.3 zijn wijzigingen in de Koopovereenkomst slechts geldig, indien
deze schriftelijk door Verkoopster en Koper zijn
overeengekomen.
Artikel 3: Levering
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
omvat(ten) de tussen Verkoopster en Koper gesloten overeenkomst(en) niet het vervoer. Zendingen
boven de Euro 680,67 exclusief BTW worden binnen Nederland franco verzonden.
3.2 De wijze van verzending wordt door Verkoopster bepaald. Indien op een tijdig ontvangen verzoek van de Koper een andere wijze van verzending
wordt gevolgd dan de door Verkoopster gekozene,
komen de eventuele meerkosten van die door de
Koper gewenste wijze van verzending te zijnen
laste.
3.3 Levering door Verkoopster geschiedt af magazijn, d.w.z. door het gereed zijn van de zaken voor
vervoer of verzending in het magazijn van Verkoopster, danwel bij levering op aanvoer van derden, in
de fabrieken en/ of magazijnen van deze derden,

en de mededeling daarvan aan Koper. Vanaf de levering gaat het risico over op Koper, onafhankelijk
of het vervoer in de overeenkomst is begrepen.

het vervaardigen van films, litho’s en werktekeningen alsmede de kosten die betrekking hebben op
cliché’s en sjabloons.

zaken. Koper dient de door Verkoopster geleverde
zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Verkoopster, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
zijn termijnen van levering nimmer aan te merken
als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Verkoopster schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.

4.3 Mondelinge danwel schriftelijke prijsopgaven,
voorkomende in prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of enig ander geschrift, zijn steeds
vrijblijvend.

7.2 Koper is bevoegd om binnen het kader van
een normale bedrijfsvoering over de door Verkoopster geleverde zaken te beschikken en deze te
vervreemden. Op verlangen van Verkoopster is Koper gehouden in geval van zodanige beschikking of
vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op
derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten
behoeve van Verkoopster.

3.5 Overschrijding van een opgegeven leveringstermijn geeft de Koper in geen geval recht op
vordering van boete en/of schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst of
betaling der zaken mag wegens overschrijding van
een leveringstermijn nimmer geweigerd worden.
3.6 Indien Koper aan Verkoopster een uiterste termijn voor levering stelt, komen meerkosten, zoals
expressekosten en kosten voor koeriersdiensten,
noodzakelijk voor de voldoening aan deze eis, voor
rekening van de Koper.
3.7 Verkoopster behoudt zich het recht voor in geval
van speciaal ten behoeve van Koper bewerkte c.q.
samengestelde producten, maximaal 10% meer of
minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
3.8 Verzekeringskosten ten aanzien van de zaken
komen vóór de levering als bedoeld in artikel 3.3
voor rekening van Verkoopster en ná de levering
voor rekening van Koper.
3.9 Voor eventuele tekortkoming in de nakoming
van de door en/ of voor rekening van Koper ingeschakelde vervoerder is Verkoopster nimmer aansprakelijk. Verkoopster is volledig gekweten indien
zij haar eventuele rechten jegens de vervoerder
aan de Koper overdraagt.
3.10 Alle kosten die voor Verkoopster uit een niet of
niet tijdig afnemen voortvloeien zijn voor rekening
van Koper. Daarnaast is Koper verplicht een kostenvergoeding te betalen die gelijk is aan maximaal
5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat
de zaken zijn opgeslagen.
3.11 De door Verkoopster in goede orde verstrekte
emballage en verpakkingsmiddelen zijn van de levering af voor rekening en risico van Koper.
3.12 Koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade aan de zaken, veroorzaakt door
het onzorgvuldig openen door Koper van de verpakking.
Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door Verkoopster gehanteerde prijzen zijn
exclusief BTW, omzetbelasting en eventueel verschuldigde emballage.
4.2 Eveneens exclusief BTW zijn de opgegeven
ontwerpkosten, de kosten die gepaard gaan met

4.4 Verkoopster heeft tot aan de levering het recht
de overeengekomen prijzen te wijzigen, indien zich
een verhoging van één van de kostprijsverhogende
factoren voordoet, zoals bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend, inkoopprijzen, loonkosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta.
4.5 Verkoopster behoudt zich het recht voor om
boven en behalve de kostprijs een afzonderlijk bedrag aan administratie en/of behandelingskosten in
rekening te brengen.
4.6 Iedere order van een voor Verkoopster tot
dusver onbekende Koper wordt – onverminderd het
in artikel 2.2 bepaalde - steeds aanvaard onder de
opschortende voorwaarde dat uit verkregen informatie de kredietwaardigheid van Koper voldoende
blijkt.
Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum
5.2 Door Koper gedane betalingen strekken eerst
tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan
de verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
5.3 Koper is niet bevoegd enige tegenvordering op
Verkoopster op de koopprijs in mindering te brengen.
Artikel 6: Emballage
6.1 Indien Verkoopster emballage noodzakelijk
acht, zal Verkoopster Koper hiervan in kennis stellen. De emballage wordt tegen kostprijs berekend
en niet teruggenomen.
Artikel 7:
idsrechten
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7.1 Verkoopster behoudt zich de eigendom voor
van alle door haar geleverde zaken, zolang Koper
de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van
alle geleverde of te leveren aken niet heeft betaald.
Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen
die Verkoopster op Koper heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met hem gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren

7.3 Indien Koper tekort komt in de nakoming van
zijn verplichtingen uit de met Verkoopster gesloten overeenkomst(en) of indien Verkoopster goede
gronden heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is Verkoopster bevoegd aan Koper
geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch
niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Koper beslag wordt gelegd, indien Koper surséance
van betaling is verleend, indien het faillissement
van Koper is aangevraagd of uitgesproken, of indien Koper enige betalingsregeling met één of meer
zijner crediteuren treft.
7.4 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien
van door Verkoopster aan Koper geleverde doch
nog niet betaalde zaken, dient Koper Verkoopster binnen 24 uur nadat zij hiervan kennis heeft
genomen op de hoogte te stellen. Verkoopster is in
dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij
Koper weg te (laten) halen, terug te nemen en deze
elders op te slaan.
7.5 De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in 7.3 en 7.4 komen voor rekening van Koper.
7.6 Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Koper door Verkoopster worden gecrediteerd voor de waarden die door Verkoopster aan de
zaken worden toegekend, verminderd met alle op
de terugneming gevallen kosten, onverminderd het
recht van Verkoopster op vergoeding van daaruit
voor haar voortvloeiende schade.
7.7 Koper verplicht zich om – zolang hij zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoopster niet volledig
is nagekomen - de hem door Verkoopster geleverde
zaken zorgvuldig te behandelen en behoorlijk volledig voor zijn rekening te verzekeren en verzekerd
te houden.
7.8 Het is Koper niet toegestaan zaken, welke nog
niet volledig zijn betaald, aan derden in onderpand
te geven.

Artikel 8: Opschorting, ontbinding en nakoming
8.1 Verkoopster heeft, indien Koper tekort komt of

indien Verkoopster redelijkerwijs mag verwachten
dat Koper zal tekortschieten in de nakoming van
enige tussen Verkoopster en Koper gesloten overeenkomst, het recht:
a)
van Koper voor alle lopende en nog te sluiten
overeenkomsten betaling vooraf, danwel onmiddellijke betaling bij levering, danwel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;
b)
haar verplichtingen uit overeenkomsten met
Koper (tevens zijnde de aanmaak en/of bewerking van de voor levering bestemde zaken) op te
schorten, onverminderd het recht van Verkoopster
gelijktijdige of latere zakerheidsstelling voor de betaling te vorderen;
c)
zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk,
voor zover de koopovereenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
d)
zonder rechterlijke tussenkomst alle met Koper gesloten en lopende koopovereenkomsten ten
aanzien waarvan Koper niet in gebreke is, geheel
of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met
onmiddellijke ingang te ontbinden.

Verkoopster bevoegd en aan het einde daarvan is
zij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.2 Indien Koper tekort komt in de nakoming van
de overeenkomst met Verkoopster, verbeurt Koper
een direct opeisbare boete van een vierde van het
door Koper verschuldigde factuurbedrag aan Verkoopster, indien Koper na schriftelijke sommatie
en ingebrekestelling per aangetekende post binnen 14 dagen na datum poststempel zijn verzuim
niet zal hebben gezuiverd, onverminderd het recht
van Verkoopster tot vergoeding van de door haar
geleden schade als gevolg van de niet nakoming
door Koper van zijn overeenkomst met Verkoopster, waaronder begrepen gederfde winst, kosten,
rente en kosten van opslag als bedoeld in artikel 3
van deze Algemene Voorwaarden.

10.3 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven en dergelijke, welke
Verkoopster verstrekt in catalogi, circulaires of
anderszins, zijn voor Verkoopster niet bindend en
zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling
te geven van hetgeen Verkoopster aanbiedt. Indien
de zaken afwijken van het beeld als gegeven in de
voornoemde geschriften, heeft de Koper niet het
recht een order te annuleren, de ontvangst of de
betaling der zaken te weigeren of enigerlei vergoeding van Verkoopster te verlangen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene
Verkoopvoorwaarden verstaan elke van de wil
van Verkoopster onafhankelijke omstandigheid –
ook al was deze ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
storingen in het bedrijf van Verkoopster, alsmede
de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door
Verkoopster ter uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde personen en/of zaken.
9.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de
overeenkomst tengevolge van overmacht is Verkoopster gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor de duur van de overmacht op te schorten
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de

Artikel 10: Reclames
10.1 Zodra de gekochte zaken aan hem zijn
geleverd dient Koper deze te keuren. Uiterlijk binnen acht dagen na afname als bedoeld in Artikel
3.10 dienen klachten met betrekking tot de door
Verkoopster geleverde zaken schriftelijk aan Verkoopster te worden gemeld.
10.2 In geval de reclame verborgen gebreken
betreft welke uitsluitend bij gebruik door de consument kunnen blijken, dan zal de reclame alleen
voor behandeling in aanmerking kunnen komen
indien zij schriftelijk ter kennis van Verkoopster
wordt gebracht binnen tien dagen na de dag, dat
zij aan Koper zijn gemeld of redelijkerwijs hadden
kunnen blijken.

kosten van retourzending zijn voor Koper.
10.6 Gebreken bij een deel van het afgeleverde
geven Koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij, hetzij tot uitstel van
betaling.
10.7 Indien Koper, zelfs nadat hij heeft gereclameerd, over de zaken blijft beschikken, vervalt
aan hem elk recht op reclame c.q. schadevergoeding en/of schadeloosstelling.
10.8 Iedere aanspraak op reclame vervalt indien
derden of de afnemer buiten voorkennis van Verkoopster, herstel- of andere werkzaamheden heeft
verricht.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens het elders in deze Algemene
Verkoopvoorwaarden gestelde is Verkoopster niet
aansprakelijk voor schade die direct of indirect
voortvloeit uit (tekortkoming in) de nakoming door
Verkoopster van een overeenkomst met Koper, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Verkoopster.
11.2 In geval van schade veroorzaakt door een
gebrek in de geleverde zaak is Verkoopster, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, slechts gehouden tot het binnen een redelijke termijn mededelen van de identiteit van de producent van de
zaak of van degene die de zaak aan Verkoopster
heeft geleverd.

10.4 Nadat de klachten overeenkomstig 10.1 en/of
10.2 Verkoopster hebben bereikt, zal Verkoopster
zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de
gegrondheid van de klacht. Koper dient toe te staan
dat vertegenwoordigers van Verkoopster de betreffende zaken onderzoeken. Naar aanleiding van dit
onderzoek beslist Verkoopster of de klacht gegrond
is. Indien de vertegenwoordigers van Verkoopster
constateren dat de klacht gegrond is, kan Koper de
zaken retour zenden en zal Verkoopster de zaken
terugnemen en deze zo spoedig mogelijk vervangen danwel een redelijke vermindering van de prijs
crediteren. Indien Koper en Verkoopster geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid van
de klacht zal de beslissing daaromtrent door partijen worden overgelaten aan een door hen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. Partijen
zijn gebonden aan de beslissing van de deskundige.
De kosten van dit deskundigenonderzoek komen
voor rekening van de partij die door de deskundige
in het ongelijk worden gesteld. Verkoopster zal Koper schriftelijk berichten dat zij van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Koper heeft
vervolgens gedurende een termijn van een maand
het recht om zich niettemin tot de volgens deze
Algemene Voorwaarden bevoegde overheidsrechter
te wenden terzake van dit geschil.

11.3 Verkoopster zal nimmer aansprakelijk zijn
voor enige schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken of door gebruik
daarvan voor een ander doel dan dat waarvoor het
naar objectieve maatstaven geschikt is.

10.5 De geleverde zaken mogen alleen na toestemming van Verkoopster retour worden gezonden. De

Artikel 12: Eigendomsrecht c.q. auteursrecht

11.4 Verkoopster is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van het onjuist bedrukken van materialen, als gevolg van gebrekkige of onvolledige instructie van Koper.
11.5 Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geringe afwijkingen in de kleur van de
zaken, veroorzaakt door de aard van het materiaal
waarop de kleur wordt aangebracht, en/of de atmosferische omstandigheden waaronder de kleur
wordt aangebracht.
11.6 In geval Verkoopster aansprakelijk moet
worden geacht voor enige door de afnemer geleden
schade, waaronder gevolgschade, gaat de aansprakelijkheid van Verkoopster niet verder dan vergoeding van de schade ten bedrage van hetgeen
Verkoopster op grond van de betreffende overeenkomst met de afnemer van de afnemer te vorderen
heeft.

12.1 Indien Verkoopster nieuwe en oorspronkelijke producten laat ontwerpen c.q. fabriceren, dan
bezit zij hierop het eigendoms- c.q. auteursrecht.
Het is Koper verboden om op enigerlei wijze producten van Verkoopster na te bootsen c.q. modellen en vormen van Verkoopster te gebruiken voor
anderen.
12.2 Indien Koper in strijd handelt met bovengenoemde bepaling verbeurt hij, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en onverminderd het bepaalde in
artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, een
direct opeisbare boete van Euro 22.690,- onverminderd zijn verplichting om de door Verkoopster
geleden schade volledig te vergoeden.
Artikel 13: Vernietiging
13.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
13.2 Voor zover mogelijk zal Verkoopster de vernietigde bepaling zo spoedig mogelijk vervangen.
Artikel 14: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen ten aanzien van een overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel
of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding
van nadere overeenkomsten welke een voortvloeisel
zijn van zodanige overeenkomst worden, bij uitsluiting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank
te Amsterdam behoudens de wettelijke bepalingen
betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter
en behoudens de bevoegdheid van Verkoopster om
desgewenst de Rechter in de woonplaats van Koper
te adiëren.
14.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en
alle overeenkomsten waarop deze van toepassing
zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht
geldend voor het Koninkrijk in Europa.

