
 

Voorwaarden 
 
Op onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing : 
 
Algemene voorwaarde gelden voor alle CILING Nederland activiteiten. De Algemene voorwaarden voor deze producten zijn hier 
zichtbaar. 
 
1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge en telefonische afspraken zijn evenals al dan niet schriftelijke 

discussies over wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, voor ons niet bindend voor zover wij deze niet 
uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen. Inkoopvoorwaarden van afnemers binden ons niet voor zover zij in tegenspraak 
zijn met deze voorwaarden. 
 

2.  Aangegeven afmetingen, gewichten, kleuren, specificaties, gegevens en functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s 
van door ons aangeboden en/of verkochte goederen zijn slechts benaderend. Wij houden ons het recht voor om, mits 
aan de functionele eigenschappen van de door ons te leveren goederen geen afbreuk wordt gedaan, op onderdelen 
van die goederen wijzigingen aan te brengen. 

 
3.  Voor door ons genoteerde prijzen geldt als vervoersconditie af fabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. Onze prijzen zijn gebaseerd op de per datum van onze aanbieding, bevestiging of overeenkomst 
geldende materiaal-, productie- en andere kosten. Wij behouden ons totdat de goederen zijn afgeleverd het recht voor 
onze prijzen aan te passen aan kostenstijgingen en aan valutawijzigingen. Wanneer wij als gevolg van kostenstijging 
of valutawijzigingen onze prijzen verhogen, mag de afnemer binnen veertien dagen nadat wij de prijsverhoging 
hebben aangekondigd, dat deel van de overeenkomst waarvan de uitvoering door ons nog niet is aangevangen, 
annuleren. 
 

4.  Levertijden en data worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven, maar worden niet door ons gegarandeerd. Deel 
zendingen zijn niet toegestaan. Ongeacht de condities van vervoer als bedoeld in Artikel 3 gaan, op het moment dat 
de goederen bij onze fabriek of magazijnen voor vervoer zijn ingeladen, alle risico’s op de afnemer over, alsdan 
worden de goederen geacht te zijn afgeleverd. Goederen waarvan wij melden dat zij gereed staan voor verzending, 
moeten dadelijk afgeroepen worden, bij gebreke waarvan wij deze op risico en kosten van de afnemer mogen opslaan 
of laten opslaan onder voorwaarden welke wij redelijk oordelen: alsdan worden de goederen geacht te zijn afgeleverd. 
 

5.  Alle betalingen moeten plaatsvinden door een geconfirmeerd, onherroepelijk accreditief te onzen gunste bij de 
RaboBank op het volgende rekeningnummer 12.14.68.046 Indien andere betalingscondities worden overeengekomen 
of wij in het kader daarvan cheques of andere waardepapieren aanvaarden, mogen wij deze herroepen en 
onmiddellijk betaling in contanten vragen indien wij zulks wegens gewijzigde omstandigheden raadzaam achten. 
Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige aftrek. De afnemer is nimmer gerechtigd tot schuldvergelijking of tot 
opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook. Indien de afnemer achterstallig is met zijn betalingen, is 
hij verplicht, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd ons recht onmiddellijk betaling van de koopprijs te 
vorderen, 4% boven de alsdan geldende wettelijke vertragingsrente alsmede de eventuele verliezen als gevolg van 
valutawijzigingen te betalen. 

 
6.  Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer onze vorderingen op hem, onafhankelijk 

hoe deze zijn ontstaan, volledig heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over nieuwe producten 
die ontstaan zijn uit de verwerking van onze goederen, de verwerking geschiedt alsdan door de afnemer te onzen 
behoeve, maar altijd voor zijn rekening en risico, en zonder dat daar voor ons enige verplichting kan ontstaan. Bij 
vermenging van onze goederen met goederen van derden is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing, 
onverminderd het recht van die derden op een aandeel in de mede-eigendom. Voor zover de toepasselijke wet het 
hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud op bewerkte en/of vermengde goederen niet toelaat, draagt de afnemer 
die goederen aan ons in eigendom over door het enkele feit van de bewerking en/of vermenging. De afnemer dient de 
goederen voor zijn rekening te verzekeren. De afnemer is bevoegd onze goederen in het kader van de regelmatige 
uitoefening van zijn bedrijf te verwerken en te verkopen. De afnemer is gehouden aanwijzingen, welke wij eventueel 
met betrekking tot de opslag van onze goederen wensen te geven, na te komen. De afnemer draagt aan ons tot 
zekerheid over alle vorderingen welke hij op derden verkrijgt terzake van de vervreemding van goederen waarvan wij 
ons de eigendom hebben voorbehouden, respectievelijk verplicht zich die vorderingen zonodig aan ons tot zekerheid 
over te dragen; de afnemer verbindt zich op ons eerste verzoek een zodanige overdracht uit te voeren, onder meer 
door een mededeling aan de derde schuldenaar in de wettelijke voorgeschreven vorm en door aantekening van de 
cessie in zijn boeken. Bij vervreemding van met goederen van derden vermengde of verwerkte goederen, bij 
gelijktijdige vervreemding van onze goederen met andere goederen en /of in geval van met de vervreemding verband 
houdende dienstverlening geschiedt de cessie door de afnemer aan ons voor een zodanig gedeelte van de vordering 
als wordt vertegenwoordigd door de goederen waarvan wij ons de (mede)- eigendom hebben voorbehouden. De 
afnemer is gehouden ons onverwijld op de hoogte te stellen van alle omstandigheden die van belang zijn voor het 
handhaven van onze rechten met betrekking tot goederen waarvan wij ons de (mede)eigendom hebben 
voorbehouden en/of met betrekking tot aan ons gecedeerde of te cederen vorderingen. Indien en voor zover onze 
zekerheden krachtens dit artikel of anderszins onze vorderingen op de afnemer met meer dan 20% overschrijden, 
geven wij op verzoek van de afnemer de meerdere zekerheid naar onze keuze vrij. 

 
7.  Voor zover overmacht of andere omstandigheden buiten onze macht de nakoming van geaccepteerde opdrachten of 

overeenkomsten geheel of gedeeltelijk verhinderen, verzwaren of vertragen, hebben wij het recht dergelijke 
opdrachten of overeenkomsten te annuleren, te rantsoeneren, of de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen op 
te schorten zolang dergelijke omstandigheden voortduren, met inbegrip van een redelijke aanloopperiode daarna. 
Omstandigheden buiten onze macht zijn o.a.: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog 
en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, stakingen, 



lock-outs, langzaam-aan-acties enandere acties van werknemers of werknemers- organisaties, defecten aan 
machines en installaties en onderbrekingen, belemmering of rantsoenering bij de levering van grond- en hulpstoffen, 
energie, diensten, transport of in- en uitvoer. Indien wij in afwijking van het onder Artikel 3 bepaalde een vaste prijs 
zijn overeengekomen zullen wij totdat de goederen zijn afgeleverd niettemin gerechtigd zijn deze prijs aan te passen 
aan kostenstijgingen welke ten gevolge van of na het optreden van dergelijke omstandigheden zijn ontstaan. Artikel 3 
is op zulk een aanpassing van de prijs van overeenkomstige toepassing. 
 

8.  Afnemer dient de goederen bij ontvangst onmiddellijk op hoeveelheden en gebreken te controleren en claims in 
verband hiermede dienen binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te worden ingediend. Claims die 
betrekking hebben op gebreken die pas aan het licht kunnen treden bij verwerking van de door ons geleverde 
goederen dienen onmiddellijk na ontdekking van het gebrek, doch niet later dan negentig dagen na ontvangst der 
goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Onze verplichtingen uit hoofde van dit artikel blijven naar onze 
keuze beperkt tot aanvulling, reparatie, herlevering zonder kosten of restitutie van de netto aankoopprijs van de 
gebrekkige goederen voor zover die reeds aan ons zijn betaald dan wel creditering voor die aankoopprijs voor zover 
betaling nog niet heeft plaatsgevonden. De afnemer dient de betreffende goederen voor inspectie door ons ter 
beschikking te houden. Indiening van een claim geeft de afnemer geen recht om zijn verplichtingen tegenover ons 
geheel of gedeeltelijk op te schorten of niet na te komen, kosten en schade veroorzaakt door ongegronde indiening 
van een claim zijn voor rekening van de afnemer. Wij aanvaarden geen andere of verdere aansprakelijkheid ter zake 
van door ons geleverde goederen en diensten dan in dit artikel voorzien. 

 
9.  Voor zover wij overeenkomsten niet, niet geheel of niet tijdig nakomen terwijl geen overmacht of andere 

omstandigheden buiten onze macht de nakoming verhinderen, heeft de afnemer het recht zulk een overeenkomst te 
annuleren voor het niet, niet geheel of niet tijdig nagekomen gedeelte indien wij in gebreke blijven die 
overeenkomsten uit te voeren binnen een redelijke nader door de afnemer te stellen termijn van tenminste dertig 
dagen. In geen geval zullen wij op andere of verdere wijze dan bepaald in deze voorwaarden aansprakelijk zijn voor 
de schade welke door het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van een overeenkomst mocht zijn veroorzaakt. 

 
10.  Indien een afnemer enige verplichting tegenover ons niet, niet tijdig en/of gebrekkig nakomt, worden al onze 

vorderingen krachtens deze of eventuele andere overeenkomsten met ons onmiddellijk opeisbaar en zullen wij 
bovendien het recht hebben met de afnemer gesloten overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, te 
ontbinden zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en onverminderd eventuele andere 
rechten welke wij tegenover de in gebreke zijnde afnemer kunnen doen gelden. 

 
11.  Tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen enz. blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming 

vooraf noch worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Tekeningen, ontwerpen, 
beschrijvingen, matrijzen enz. die ons door de afnemers ter beschikking zijn gesteld, behoeven door ons niet te 
worden bewaard of teruggegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer wij producten 
vervaardigen op specificatie van de afnemer of met behulp van door de afnemer ter beschikking gestelde middelen, 
vrijwaart de afnemer ons voor alle aanspraken door derden tegen ons geldend te maken ter inzage van inbreuk op 
rechten van industriële eigendom. 

 
12.  In geval enige bepaling van deze voorwaarden geen rechtsgevolg mocht blijken te hebben wordt daarvoor een 

bepaling in de plaats gesteld welke het beoogde doel het meest nabijkomt. Nietigheid van enige bepaling van deze 
voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 
13.  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd 

bij de arrondissements rechtbank te Arnhem. 


