
 

Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van: 

CENTRAL TRADING SERVICE
 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke 

verkoop en levering ten behoeve van kliënten. 

Afwijkingen gelden alleen indien deze schriftelijk door 

ons zijn bevestigd. 

 

AANBIEDINGEN 

Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn  

vrijblijvend, wij zijn eerst gebonden nadat wij een 

opdracht schriftelijk of telefonisch hebben ontvangen. 

Iedere offerte is gebaseerd op de huidige prijzen. 

Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, 

bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van 

fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het 

prijsverschil aan de kliënt door te berekenen, hetgeen met 

name zal gelden bij afroeporders. 

Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk 

opgegegeven levertijd te handhaven kan hiervoor door 

ons geen garantie worden gegeven, terwijl deellevering is 

toegestaan. Bij overschrijding van de leverings-termijn 

zijn wij nimmer jegens onze kliënten tot vergoeding van 

de daardoor ontstane schade verplicht. Gegevens in 

drukwerken door ons verstrekt zijn aan wijziging 

onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat wij hieraan 

nimmer zijn gebonden.  

Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief 

BTW.  Zendingen met een netto goederenwaarde boven  

€ 158,82 worden franco verzonden. Voor zendingen met 

een netto goederenwaarde beneden € 158,82 worden de 

verzendkosten aan de kliënt in rekening gebracht. 

 

BETALINGEN 

Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 20 dagen na 

faktuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn verhogen wij 

het te betalen bedrag met 4% rente per maand. 

Indien onze kliënt, na sommatie, met betalen in gebreke 

blijft, verhogen wij het verschuldigde bedrag met 

inkasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder 

begrepen de kosten van een raadsman. 

 

EIGENDOMSOVERGANG 

De goederen blijven na aflevering aan het adres van de 

afnemer resp. aan het door hem opgegeven adres, ons 

eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn 

betaald, doch komen na aflevering volledig voor risico 

van de kliënt. 

 

GARANTIE 

Op de door ons afgeleverde goederen geldt de 

garantiebepaling welke garantietermijn in de regel  

12 maanden garantie. 

De garantie bestaat daarin, dat wij die gebreken aan het 

geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening 

herstellen, voor zover de kliënt aantoont dat zij tijdens de 

hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden of 

geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk 

materiaal en of onjuiste konstruktie of bewerking. 

Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als 

enige en algehele schadevergoeding, iedere verdere 

aansprakelijkheid hetzij door direkte of indirekte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schade, kosten en belangen uit welke hoofde dan ook, 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onderdelen welke uit 

hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan  

voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet 

onder de garantiebepalingen, evenmin als schade ten 

gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling. De 

garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, 

wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande 

toestemming van ons worden uitgevoerd. Indien wij 

bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen 

vervangen, worden deze vervangen onderdelen ons 

eigendom. 

 

OVERMACHT 

Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de 

termijn van de levering der goederen met de duur der 

overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover 

nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der 

gevallen gehouden te zijn tot betaling van 

schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: 

Ieder van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die 

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend 

verhindert. 

 

REKLAMES 

Reklames wegens niet deugdelijke levering of manko 

dienen op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk 

binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, onder 

nauwkeurige opgave der specifiek afgekeurde of 

ontbrekende goederen met bijvoeging van de betreffende 

dokumenten en onder nauwkeurige opgave van de 

gebreken, terzake waarvan gereklameerd wordt, bij ons 

schriftelijk te worden ingediend. Kliënt zal de 

ondeugdelijke goederen franko aan ons terugzenden, 

nadat wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben 

gegeven. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Wij zijn op generlei aansprakelijk, behoudens beroep op 

garantie- jegens kliënt en /of derden voor gebreken aan 

verkochte goederen. 

Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot de vergoeding van 

economische schade, schade aan eigendommen en of 

dergelijke door welke oorzaak ook bij kliënt en / 

of derden ontstaan door de verkochte goederen. 

 

OPSCHORTEN DER LEVERING 

Wij zullen niet gehouden zijn tot levering, indien er naar 

onze mening gegronde twijfels bestaan of kliënt (nog) 

kredietwaardig is, in welk geval wij het recht hebben 

zekerheid te verlangen of de overeenkomst te beëindigen, 

zonder dat zulks kliënt het recht zal geven tot enige 

aanspraken. In dergelijke gevallen dient de koopprijs 

voor geleverde goederen direkt te worden betaald. Indien 

de kliënt meer dan 1½ maand met de lopende betaling 

achter is leveren wij alleen nog echter onder rembours. 

 

Bovengenoemde leveringsvoorwaarden zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

te Rotterdam . 

Leveringsvoorwaarden.CTS 


