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 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden van Condarmatic bv. 
Kamer van Koophandel Tilburg. nr. 18055305 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepass ing op alle aanbiedingen, lever ingen en overeenkomsten door 
Condarmatic bv. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schri ftel ijk anders overeengekomen.  

1.2  Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkeli jk in de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. 
Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is  niet toegestaan en op voorhand afgewezen.  

1.3  De klant met wie eerder op bas is van de onderhavige voorwaarden is gecontacteerd wordt geacht met de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden bekend te zijn.  

Artikel 2: Algemeen 
2.1  Alle aanbiedingen en offertes van Condarmatic bv. z i jn vr ijbl ijvend tenzij uitdrukkel ijk anders vermeld danwel 
schri ftel ijk anders overeengekomen.  

2.2  Opdrachten en wijzig ingen zijn pas bindend indien Condarmatic bv. deze heeft aanvaard of a l dan schrif te l i jk 
heeft bekrachtigd. Onverlet het hiervoor opgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na 30 werkdagen na 
dagtekening.  

2.3  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte hiervan tegen een 
overeenkomstig deel van de totale offertepri js.  

2.4  Voor zover niet anders is overeengekomen z ijn de pr ijzen voor af fabriek / magazijn Condarmatic bv. 

2.5  Prijsopgaven en offerten worden steeds gedaan op basis van de op het t ijdst ip van de aanbieding en/of 
opdracht geldende prijzen en zijn geld ig tot 30 dagen na offertedatum. Verstrekte opdrachten na af loop van het 
offerte geld igheidstermijn kunnen door Condarmatic bv. worden aangepast dienovereenkomstig de dan geldende 
prijsstel l ing. Condarmatic bv behoudt het recht zonder voorafgaande melding pr ijzen te wijz igen. 

2.6  Elke aanbieding is , tenzi j uitdrukkel ijk anders is vermeld, gebaseerd op lever ing onder normale 
omstandigheden en gedurende normale werkuren.  

2.7  Indien en voor zover maatvoer ingen door de koper zi jn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening 
en r is ico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de 
maatvoering zijn voor rekening van de koper.  

2.8  De koper dient personeel van Condarmatic bv. alsook de door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije 
toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden ter voltooiing van de opdracht.  

2.9  Tenzij uitdrukkel ijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum 
en niet als  fatale datum.  
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Artikel 3: Betaling 
3.1  Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingbedrag dient te geschieden bij 
levering danwel voorafgaande aan de levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschort ing, 
compensat ie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
3.2  In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betal ingstermijn 8 dagen na 
factuurdatum tenz ij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.  

3.3  Afwijkende betal ingsafspraken gelden slechts dan indien z ij tussen CondarMatic bv. en de klant schr if te l ijk zi jn 
overeengekomen.  

3.4  Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Condarmatic bv. opgestelde 
facturen en factuuroverzichten.  

3.5  Indien de klant niet b innen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij  geacht van rechtswege in 
verzuim te z ijn waardoor elk aanspraak op garanties vervalt en Condarmatic bv. zonder enige ingebrekestell ing het 
recht heeft de klant het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 3% (drie 
procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betal ing van de klant veroorzaakt, z ijn voor rekening van de klant. 
De buitengerecht igde incassokosten bedragen tenminste 15% (vijf t ien procent) van de hoofdsom met een minimum 
van € 350,-.  

3.6  Condarmatic bv. is te al len t ijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende 
zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid 
niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betal ing van de te leveren zaken 
of de te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaalde voorschot, en annulering van de 
overeenkomst, met inachtneming van het in art ikel 3.8 bepaalde.  

3.7  Betalingen die vanuit de klant aan Condarmatic bv. plaatsvinden worden in al le gevallen aangewend tot 
afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop geval len 
vertragingsrente en kosten.  

3.8  Bij het uitbl ijven van betal ing op het moment van lever ing is het voor Condarmatic bv. mogelijk niet over te 
gaan tot de daadwerkelijke lever ing. Indien en voor zover Condarmatic bv. niet overgaat tot levering is de klant 
gehouden aan Condarmatic bv. de kosten van transport en een bedrag van € 30,- per m² per dag te voldoen totdat 
levering plaatsvindt, d it ter vergoeding van de kosten die CondarMatic bv. heeft wegens opslag van de zaak/zaken. 
Onverlet het recht van Condarmatic bv. de werkel ijke kosten te berekenen aan de klant voor zover deze kosten het 
eerder genoemde bedrag per m², per dag te boven gaan.  

3.9  Indien opdrachtgever een opdracht annuleert geeft deze annuler ing geen recht op het terugvorderen van een 
reeds gedane aanbetal ing. Het gevolg van een annuler ing valt onder de ris icosfeer van de klant.  

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering 
4.1  Onder lever ing wordt verstaan de feitel ijke terbeschikkingstel l ing van zaken aan de klant of personen die in de 
ris icosfeer van de klant l iggen. Het ris ico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de 
klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Condarmatic bv. is tot geen vr ijwaring, hoe ook genaamd, 
gehouden.  
 
4.2  Het eigendom van geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs , eventueel verhoogd met rente 
en kosten is voldaan. Het eigendom gaat niet over door enkele overdracht of levering der zaken. Indien de klant de 
geleverde maar door hem aan Condarmatic bv. niet vol ledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en of in pand 
geeft, en of ingeval van zijn fai l l issement of surséance van betal ing, of bes laglegging geen schr if te l i jke melding 
daarvan doet aan Condarmatic bv. binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matig ing vatbare boete 
van tenminste dr ie maal de niet betaalde geldsom.  

4.3  De door Condarmatic geleverde zaken waarvan de kooppr ijs, eventueel verhoogd met rente en kosten niet door 
de klant is betaald bl ijven het eigendom van Condarmatic. Het is de klant niet toegestaan deze zaken als zekerheid 
en of onderpand uit te geven aan derden dan wel te verpanden nog zullen deze zaken deel uit maken van de 
boedel van de klant. 
 
4.4  In geval van een dreigend fa il l issement en of surseance van de klant zal  deze hiervan terstond melding doen 
aan Condarmatic bv. Klant stelt hierbij Condarmatic bv, in de gelegenheid toegang te krijgen tot d ie zaken waarvan 
de kooppr ijs, eventueel met rente en kosten, niet door klant z ijn betaald. Condarmatic bv. wordt hierbi j in de 
gelegenheid gesteld deze zaken tot zich te nemen dan wel d it z ich toe te eigenen. 
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Artikel 5: Dropshipment  
5.1  Onder “dropshipment” wordt verstaan door opdrachtgever bestelde goederen die door Condarmatic bv in 
opdacht van opdrachtgever worden afgeleverd op het adres van diens klant. 
 
5.2  Dropshipment lever ingen vinden plaats onder de betalingscondities als  vermeld in artikel 3. 
 
5.3  Opdrachtgever s luit hierbij, en zonder voorbehoud uit, Condarmatic bv te betrekken in enig confl ict welke al  
dan niet door Condarmatic bv is veroorzaakt tussen opdrachtgever, d iens klant en of relaties t ijdens of na de 
uitvoering van een dropshipment order. 
 
5.4  Condarmatic bv is nimmer een part ij  en of kan aansprakelijk worden gesteld voor schade en of enige kosten bij 
het uitvoeren van dropshipment orders als zaken niet of onvol ledig danwel met schade zijn afgeleverd al dan niet 
veroorzaakt door Condarmatic.  
  
Artikel 6: Reclamaties, klachten en garanties 
6.1  Indien zaken met uiter l i jk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Condarmatic bv. worden afgeleverd 
dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of uiter l i jk binnen 24 uren 
na ontvangst/oplever ing van de zaken/werkzaamheden bi j Condarmatic bv. te rec lameren. Bij zaken welke door of 
namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper z ich onmiddell i jk b ij  de ontvangst van deze zaken 
van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade of het gebrek niet uiterl i jk waarneembaar is dient de 
klant b innen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schr i fte l i jk te reclameren. De 
reclamatie zal moeten behelzen een omschr ijv ing van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder rec lamaties 
worden verstaan alle gr ieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, mater ia len of van uitvoer ing van werk.
                 
6.2  Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwali te it , kwantiteit, 
breedte, k leuren, f in ish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen 
van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door Condarmatic bv. geleverde zaken 
monteert, dient de klant z ich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, 
vervalt e lke aanspraak op afwijkingen. Indien verwerking, bewerking of montages worden uitgevoerd op zaken of 
op door Condarmatic bv. geleverde producten door niet hiertoe gekwal if iceerde personen vervalt elke aanspraak op 
garanties en is Condarmatic bv. nimmer aansprakel ijk voor schade of gevolgschade. 
 
6.3  Verwerking, bewerking, montage of doorleveringen van zaken val len binnen de ris icosfeer van de klant. De 
klant d ient vooraf aan het doen van een bestell ing, verwerking, bewerking, montage of door lever ing aan derden 
van door Condarmatic bv geleverde zaken z ich er van te vergewissen dat deze zaken voldoen aan de wettel ijke 
eisen en verpl ichtingen zoals deze gelden in het land waarin de zaken verbl ijven, worden verwerkt en of worden 
toegepast. 
 
6.4  Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 8 
dagen na factuurdatum middels aangetekend en een gemotiveerd schrijven moeten zi jn ingediend bij Condarmatic 
bv. 
 
6.5  Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Condarmatic bv. 
gekomen, zijn van generle i waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.  
 
6.6  Ieder recht van rec lamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien 
derden werkzaamheden aan door Condarmatic bv. geleverde zaken en/of mater ia len hebben verr icht.  
 
6.7  Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergel ijk ing toe te passen.  
 
6.8  Tenzij Condarmatic bv. zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om 
geleverde zaken aan Condarmatic bv. te retourneren.  

6.9  Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garant ie wordt gegeven aan Condarmatic 
bv.,  zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien deze fabrikant bes lis t dat de reclamatie terecht is .  
 
6.10  Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de 
geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen, onvoldoende zorg en onderhoud voor de geleverde 
zaken s luit elke reclamatie uit en doet garant ies en andere waarborgen verval len. Noch aan een verkleuring van 
materia len, lakken, kunststof delen en andere door Condarmatic bv. toegepaste en geleverde mater ia len. 

6.11  Creditering van door Condarmatic bv. geleverde goederen vindt p laats op basis van de aan klant 
gefactureerde netto waarde van de geleverde goederen. Andere gefactureerde bijkomende kosten val len niet onder 
de goederenwaarde. Hieronder te verstaan portokosten,verzendkosten, en of door klant gemaakte kosten. 
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Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1  Condarmatic bv. is nooit aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade. 
Daaronder begrepen vertraging in de lever ing van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken 
aan de geleverde goederen en/of door Condarmatic bv. verr ichte werkzaamheden, behoudens aantoonbaar opzet en 
of aantoonbare en onomstotelijk bewijsbare grove schuld. 

7.2  Condarmatic bv. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door 
welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van een indiv iduele transactie tussen Condarmatic bv. en de 
klant.  

7.3  Indien en voor zover Condarmatic bv. zich niet kan beroepen op de bepalingen in haar leveringsvoorwaarden is 
zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakel ijkheidsverzekering dekking 
wil bieden dan wel het bedrag wat de verzekering hiervoor wi l uitkeren. 

7.4  De klant vr ijwaart Condarmatic bv. uitdrukkel ijk voor al le aanspraken van derden, waaronder begrepen het 
personeel van de klant, tot vergoeding van al le schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.  

7.5  Ieder recht van rec lame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.  

7.6  Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van z ijn verplicht ingen op te schorten, compensat ie of 
schuldvergel ijk ing toe te passen.     

Artikel 8: Overmacht & Niet toerekenbare tekortkoming 
8.1  Indien voor of tijdens de uitvoer ing van de overeenkomst bl ijkt dat (verdere) uitvoer ing der overeenkomst voor 
Condarmatic bv. niet mogel ijk is a ls gevolg van overmacht, heeft Condarmatic bv. het recht, zonder alsdan tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de 
overeenkomst te ontbinden.  

8.2  Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Condarmatic bv. waardoor de normale 
uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar 
het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, 
belemmering of vertraging van het transport van mater ia len of te leveren zaken, maatregelen van de overheid 
alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt a ls overmacht beschouwd het niet of niet t ijdig voldoen aan hun 
verplicht ingen door de leveranciers van Condarmatic bv. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die z ich 
aan de controle van Condarmatic bv. onttrekken. Hieronder ook begrepen z iekte bij het personeel van Condarmatic 
bv.,  haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.  

Artikel 9: Ontbinding 
9.1  Indien de klant niet, niet behoorl ijk of niet tijd ig voldoet aan enige verplicht ing, alsmede in geval van 
fai l l issement of surcéance van betal ing van de klant of haar bedr ijf , wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim 
te zijn en heeft Condarmatic bv. het recht zonder enige ingebrekestell ing en zonder rechterl i jke tussenkomst de 
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Dit ter hare 
keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is , doch onverminderd de haar toekomende 
rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Condarmatic bv. op de klant heeft of krijgt dadel ijk en per direct 
opeisbaar. 

9.2  Indien de klant, om welke reden dan ook, een door klant verstrekt opdracht annuleert, is  de klant aan 
Condarmatic bv, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de 
overeenkomst had moeten betalen. Dit onverminderd het recht van Condarmatic bv. op een vergoeding wegens 
winstderving en de uit de annulering ontstane schade te verhalen op deze klant. 
 
Artikel 10: Geheimhouding 
Het is re laties van Condarmatic bv die toegang en inzicht hebben gekregen tot interne informatie van Condarmatic 
bv niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze te kopiëren, verveelvoudigen en of openbaar te maken nog 
deze uit te reiken aan anderen. Onder interne informatie wordt verstaan f inanciële gegevens, vertrouwelijk 
documenten, pr ijs l i jsten, contracten, kort ingafspraken en overeenkomsten dan wel informatie waarvan kan worden 
gesteld de deze een vertrouwelijk karakter hebben.  
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Artikel 11: Slotbepaling 
Indien enige bepal ing van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de over ige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht bl ijven en zal Condarmatic bv. en de klant in over leg treden 
teneinde nieuwe bepal ingen ter vervanging van de niet ige c.q. verniet igde bepalingen overeen te komen, waarbij  
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet ige c.q. vernietigde bepal ing in acht wordt genomen. Model- en 
prijswijz igingen z ijn voorbehouden. Alle pr ijzen op z ijn exclus ieve BTW, tenzij anders vermeld. Op al le zaken via 
Condarmatic bv. en z ijn deze algemene voorwaarden van toepass ing.  

Artikel 12: Geschillen 
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Breda zijn bi j uits luit ing bevoegd kennis te nemen van tussen 
Condarmatic bv. en haar klanten bestaande geschil len.  

Artikel 13: Toepasselijk recht 
Het Neder landse recht is van toepass ing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Condarmatic bv. gedaan of 
aangegaan.  

 
Raamsdonk 1 juni 2009 
 
Direct ie Condarmatic bv.  
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