
Algemene Voorwaarden 
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Cartel Living B.V., hierna te noemen Cartel Living. Door het aangaan van een overeenkomst met 

Cartel Living zijn alle betrekkingen tussen u en Cartel Living onderworpen aan deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in overeenstemming 

tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. 

 

1. Definities 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Cartel Living wordt gesloten. 

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cartel Living een overeenkomst heeft gesloten, waaronder mede begrepen opdrachtgever. 

Producten en diensten: productie en groothandel in meubelen en aanverwante artikelen, alsmede de uitvoering van het meubelstoffeerbedrijf. 

 

2. Toepasselijkheid 

Op alle door Cartel Living afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele condities van de wederpartij de onderhavige voorwaarden van toepassing. 

Iedere bestelling en/of verstrekte opdracht heeft, bij acceptatie van deze bestelling en/of opdracht, tot gevolg dat wederpartij erkent op de hoogte te zijn van de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst. 
 

3. Intellectueel eigendom 

Alle door Cartel Living ontwikkelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven eigendom van Cartel Living. Wederpartij verbindt zich 

uitdrukkelijk om geen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen, welke door Cartel Living zijn ontwikkeld, te (doen) vervaardigen, kopiëren en/of 

derden ter hand te stellen tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. 

 

4. Offertes 

4.1 Alle door Cartel Living gedane offertes zijn vrijblijvend. Cartel Living behoudt het recht om haar offertes, ongeacht een eventuele daarin opgenomen tijdsbepaling, te 

allen tijde te herroepen. 

4.2 Tenzij in de offerte zelf een afwijkende termijn is opgenomen komen alle offertes automatisch en zonder dat hiervoor mededeling aan wederpartij vereist is te vervallen 

30 dagen na dagtekening. 

4.3 Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en overige informatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4.4 Alle werkzaamheden of leveringen welke niet vernoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en zullen prijsverhogend kunnen werken. 

4.5 De door Cartel Living gehanteerde prijslijsten, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc. binden haar niet. 

 
5. Overeenkomst 

Een overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden. Deze overeenkomst verbindt Cartel Living slechts tot datgene wat expliciet in deze overeenkomst is vermeld. 

Onderhavige algemene voorwaarden blijven onverkort en geheel van kracht op alle overeenkomsten gesloten tussen Cartel Living en wederpartij. Iedere overeenkomst welke 

door Cartel Living is opgesteld wordt geacht juist te zijn tenzij de wederpartij binnen tien dagen na datum schriftelijk tegen de overeenkomst heeft geprotesteerd. 

 

6. Annulering 

6.1 Wanneer wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren is deze aan Cartel Living een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij de 

uitvoering van de overeenkomst had moeten voldoen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen. 
6.2 Annulering is niet mogelijk nadat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden reeds aanvang heeft genomen. 

 

7. Levertijd en verzending 

Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie van Cartel Living zal worden verricht. Opgenomen levertijden in de 

overeenkomst gelden slechts als richtsnoer, welke getracht wordt zoveel mogelijk te evenaren. Overschrijding der levertermijnen geeft de wederpartij niet het recht 

ontbinding der overeenkomst te vorderen. Geen levering of te late levering zal geen grond opleveren tot enige aansprakelijkheid zijdens Cartel Living voor enige daaruit 

voortvloeiende schade van welke aard dan ook. Verzending zal geschieden “af fabriek” voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien er franco geleverd zal worden 
zullen de risico’s voor rekening van wederpartij komen. 

 

8. Prijzen 

8.1 Alle op de overeenkomst genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 

8.2 Iedere schriftelijk overeengekomen prijs kan, zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden, worden verhoogd indien en voor zover Cartel Living kan aantonen dat 

de prijs, sinds het moment dat deze is vastgesteld, voor de door Cartel Living te betalen kosten, ter zake de opdracht, zijn gestegen. 

 

9. Betalingscondities en eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden in netto bedragen en contant bij aflevering van de goederen. Bij niet nakoming van 

deze of de anders overeengekomen betalingscondities is Cartel Living gerechtigd om aan wederpartij, vanaf de factuurdatum, een rente in rekening te brengen ad 2% per 

maand over het factuurbedrag. 

9.2 Eventuele wijzigingen van de financiële omstandigheden bij wederpartij na acceptatie van de overeenkomst geeft Cartel Living het recht de overeenkomst te annuleren 

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Cartel Living is kredietverzekerd. Bij weigering van een limiet ofwel bij wijziging van een limiet behoudt Cartel Living 

het recht om betaalafspraken te wijzigen. Cartel Living kan op ieder gewenst moment en zulks naar haar inzicht, van haar wederpartij verzoeken voldoende zekerheid te 

stellen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij. 

9.3 Bij niet of niet tijdige betaling komen alle incassokosten, te voldoen over het verschuldigde bedrag, voor rekening van wederpartij. Deze incassokosten zullen tenminste 
15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen. Zowel de gerechtelijke, de buitengerechtelijke evenals de kosten van de rechtsgeleerde raadsman welke Cartel Living in een 

dergelijk geval in zal moeten schakelen, zullen geheel ten laste van de wederpartij komen vanaf het moment dat de vordering uit handen zal worden gegeven. 

9.4 Tot op het moment dat de wederpartij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Cartel Living zal hebben voldaan, daaronder begrepen eventuele verplichtingen uit 

andere overeenkomsten, blijven de door Cartel Living geleverde goederen uitsluitend eigendom van Cartel Living. 

 

10. Reclames 

Reclames over de uitvoering van de overeenkomst dienen duidelijk, volledig en schriftelijk, op straffe van verval van recht te geschieden uiterlijk binnen tien dagen na 
ontdekking, echter met dien verstande dat een maand na levering geen reclame meer mogelijk is. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust bij de wederpartij. Alle 

reclames van welke aard dan ook kunnen slechts aanleiding geven tot reparatie dan wel vervanging van het geleverde. Iedere verdere aansprakelijkheid aan de zijde van 

Cartel Living wordt hierbij geheel en uitdrukkelijk uitgesloten. Retourzendingen aan de zijde van wederpartij worden niet geaccepteerd tenzij in gevolge van vooraf bereikte, 

schriftelijk vastgelegde, overeenstemming daarover. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Voor beschadiging en/of vermissing van zaken welke door wederpartij aan Cartel Living ter beschikking zijn gesteld erkent Cartel Living geen enkele aansprakelijkheid. 

11.2 Onverminderd aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen is Cartel Living niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
oorzaken die zij niet kende noch behoorde te kennen, in het bijzonder omstandigheden zijdens wederpartij. 

11.3 Cartel Living aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid die het bedrag van de door haar geleverde producten of diensten te boven gaat, in het bijzonder wijst zij 

alle aansprakelijkheid voor gevolgschade van de hand. 

 

12. Belastingen 

In verband met het 0-tarief B.T.W. is de wederpartij verplicht een kopie van de factuur van Cartel Living zijdens de douane origineel, getekend en gestempeld binnen 7 dagen 

na inklaring aan Cartel Living te retourneren. Alle kosten, belastingen e.d., zijdens Cartel Living, voortvloeiende voor uit het niet c.q. niet tijdig retourneren zullen voor 
rekening van wederpartij komen. Op wederpartij rust de bewijslast met betrekking tot het tijdig retourneren. 

 

13. Toepasselijk recht en geschillen 

13.1 Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Cartel Living, alsmede op alle opdrachten aan Cartel Living en op alle met hen gesloten overeenkomsten is het 

Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een met Cartel Living gesloten overeenkomst, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter te 

Utrecht, tenzij Cartel Living er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van wederpartij. 


