
CBW.ERKEND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WOONWINKELS

Deze algemene vooruaarden zin totstand gekomen in overleg met de Consumentenbond in hel kader van

de Coördinat egroep Ze Íreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaa -Economische Raad en treden in werking

per 1 december 2005.

ARï KEL 1 - Defin ties

1 ln deze voomaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: de verkoper/opdrachtnerner die als lid van CBW-I\4lTEX met de afnemer een overeen-

komst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de kopeíopdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of

wil aangaan;

De zakelijke afnemer; de afnemer dle handelt in de uitoefening van een beroep oÍ bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrilf;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken

en/of halfgerede producten aan de afnemer;

0plevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen

zaken en/of het werk:

0p afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeen-

komst uitsluitend gebruik wordt gen]aakt van één oi meer iechnieken voor communicatie op alstand,

SG CBW: Stichiing Garantierege ingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garan-

tieregelingen als bedoeld in de artikelen 17, '19 en 20 van deze vooruaardeni

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaali

onderyloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;

Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal,

niet zijnde reparatiemateriaal van de onderu oer.

2 De overeenkomst, aanbieding, everantie of prestalie kan indien dit is overeengekomen betrekking heb-

ben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en cotrect

aangebrachte aansluitpunten;

lnstalleren: het aanbrengen van alle toe'en afuoerleldingen, bedradingen en aansluitpunlen, benodigd

voor het juist monieren van de zaaki

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;

overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren

en het veruerken van tegels.

ARTIKEL 2 - De geldigheid

Deze vooMaarden mogen uitsluitend worden gebruiki door de leden van CBW-lr,4lTEX.

ARTIKEL 3 - lntellectueel eigendom

1 De ondernemer behoudt zich, indlen en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op

onder andere al dan niet bij de ofierte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen

en modellen.

Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onvewijld teruggegeven te worden, onverminderd andere

aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maakegelen tot waarborging van zijn rechten.

2 Het is aÍnemer nlet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door

ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te veruijderen oÍ te wijzigen

3 Het is aÍnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele elgendomsrechten berusten op

enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten ioon ie stellen zonder toestem-

ming van de ondernemer.

ART|KEL4-DeofÍer1e

1 Alle offedes zijn gedurende 18 dagen na offertedatunr geldig, tenzij uit de oÍferte anders blilkt. Zij zijn

gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en even'

tueel door de ondernemer gedane opmeiingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te inÍormeren over

felten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die

kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden blj het meien van de oppervlakten de grootste lengte-

en breedtematen aangehouden. ontwerpen, aÍbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gew chten,

stalen en modellen aÍkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2 ln de offerte zal uitdrukkelljk worden opgenomen een volledige omschnjving van de te leveren

zaken en te vedchten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zuilen de risico's

voor belde partijen worden aangeven.

De ondernemer wijst de afnemer in de offede op zljn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschap-

pen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden, 0nverlet de wettelijke aansprakeiijk-

heid van de afnemer Bij besteiling op aÍroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip

tevens informatie over de elementen genoemd in aftikel 6 lid 6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de

materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd:

aanneemsom of regie.

a brl de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vasl bedrag overeen waaruoor

de werkzaamheden zullen worden verrichil

b bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren

(0.a. uurlarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoerings-

kosrel door het noemer van eer rchtprijs.

De oÍfe1e ve,meldr de betailngscondities.

3 Alle werkzaamheden die niet genoemd zi.jn in de offerte vallen niet onder de overeenkomsi en kunnen

prijsverhogend werken.

4 De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voe-

ren. lndlen op de consument ter zake speciÍieke verplichtingen rusien, zal de ondernemer de consument

daarop in de oÍÍerte uitdrukkelUk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat

het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereisie dat de vloeren vnj zjn van kalk, cernenl en vuil-

resten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen

aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer.

5 lndien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn

met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mlts hij de consument direct vóór of brl

het vragen van de ofÍerte schriftelryk oÍ elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en

op de hoogle eruan. lndien de ondernemer van zijn recht gebrulk maakt en de afnemer de kosten heeft

voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het

intellectuele eigendom van de ondernemer.

6 Bl een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ART KEL 5 - De overeenkomsl

De aanbetaling

1 De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbeta

Iing te vragen. De hoogte van het maximum percentage is aÍhankelijk van het product. Op deze aanbeta

ls de garantie van artike 17 van deze vooruaarden van ioepassing, mits volgens de procedure genoem(

in dat artikel wordt gehandeld. ln het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consL

ment) mag altrjd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximurn percentages.

2 Voor alle producten met uitzondering van onderstaande producten geldt een maximum aanbetalingper

centage van 25%. Een maximum aanbetalingpercentage van 15% geldt voor:

a keuken/badkamer dan wel onderdelen daarvan, dan wel sanitaire artikelen en/oÍ in verband met

deze producten te verrichten werkzaamheden;

b parket, vloerplanken van massief hout, mamoleum, natuurstenen- , grind-, grindtegel, kurken

laminaatv oeren en/oÍ in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.

Pri.iswijziging

3 lndlen na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflever ng een

wijzlging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekornen prijs, indir

deze zich voordoet binnen drie maanden na hel sluiten van de overeenkomst.

4 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van dre maanden worden doorberekend aan de

consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zlch akkoord te verklaren met de gewil; gde pnj

of te annuleren als bedoeld in afikel 1 2. Dit is slechts anders indien bij hei sluiten van de overeenkomst

door de ondernemer wordt gesteld dat de levertild langer is dan dr e maanden.

5 Prjsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.

6 Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswljzlgingen in het kader van oprui.

mingen, ophefÍingsuitverkopen, showroom-modeilen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelilke.

Eigendomvoorbehoud

7 0e ondernenrer blljft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer d(

koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeÍt voldaan. De

afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden

te staan of in onderpand af te geven, te belenen, oÍ uit de ruimten waar zij geleverd zijn te veruijderen of

doen verwijderen, totdat de gehele koopsorn en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten di

terecht zijn gevorderd volledig zijn betaaid.

8 De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betali

ls vedeend, diens faillissement is uitgesproken oí wettelijke schuldsanerlng op hem als natuuflijk persoor

van toepassrng is verkiaard 0m de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkornst

gehee oI gedeeltelijk te o'tbinde1.

ZekeÍheidstelling bij zakelÍjke afnemers

I Bij een overeenkomst met een zakeiijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of m

de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen var

de beiallngsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
'10 De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enigr

andere schadevergoeding gehouden dan in deze vooMaarden uitdrukkeli]k s neergelegd, met name

niet lot het vergoeden van andere directe oí indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden,

winstderuing en dergelijke.

Voorrijkosten

11 De ondernemer is gerechtigd vootrijkosten ln rekening te brengen, mits dit bij het slulten van de

overeenkomst is afgesproken.

0p afstand gesloten overeenkomst
'12 Brl een op afstand gesloten overeenkomst is artike 7:46d van hei BW van toepassing.

ARTIKEL6-Delevertlld

1 onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet

zijn vericht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2 Bij overschrijding van de vermoedelijke leveru]d wordt de ondernemer een nadere termljn geg!nd om

alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkellke vermoedelijke leverUjd met een

max mum van een maand. lndien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een

eventuele prllsverhoging blnnen deze termijn niet worden doorberekend.

3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertljd heeft de

afnemer het rechi de overeenkomst zonder ingebrekestelling 0f rechterlijke tussenkomst te ontbinden en,

schadevergoeding te veíangen.

4 Bij overschrljding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd ls de ondernemer bij ee

overeenk0mst met een zakelijke aÍnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5 Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in

een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezlen de aard van de aansprakelijk"

heid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

6 lndien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dai besteld kan worden, wor

overeengekomen, dan geidt vanaf de afroep de bil de overeenkomst aÍgesproken vasle of vermoede ijke

levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na hei slu ten van de overeenkomst, tenzij

anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die terrnijn, dan zal de ondernemer de

afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drle maanden geven or

alsnog aÍ te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artlkel 1 2

van toepassing.

7 Bij een op afsiand gesloten overeenkomst is adikel 7:46fvan het BWvan toepassing in samenhang m(

lid 2 van artikel 7:461 van het BW.

ARïIKEL 7 - Rechten ef p rchten van de ordernemer
'l De ondernemer leved de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepallngen van de

overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer qoed, deugdelijk en naa

de bepalingen van de overeenkomst uit.

2 De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij ultvoering van werkzaamheden de daarop van

toepassing zijnde wettelijke voorschriften ln acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zljn ten ti]de van de

leveÍing/uitvoering.

3 De ondernemer ls verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat

de aínemer verplicht is eruoor te zorgen dat de piaats waar de werkzaamheden moeten worden venicht

geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op]aflevering moet geschieden deugdelijk

kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of instaliatrevoorschriften; er elektriciteit,

veruarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is lndien de ondernemer niet aan zijn hier genoemc



ARTIKEL 15 - Conform teit en qaranue

1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst

bii normaal gebruik mag veruachten (conformiteit). Dit geldi tevens bil bijzonder gebruik voor zover dit door

partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze veruachtingen niet voldaan, dan

heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontblnding en/of priisvermindering.

2 De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garaniie op

de geleverde zaak, voor zover het beÍeft gebreken waaruan de ondernemer niet aannemelijk kan maken

dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzii uitdrukkelijk bij het

aanbod naar voren gekomen en schriftelilk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie

gegeven volgens het volgende systeem:

. tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparaue resp. veryanging,

met lnbegrip van de vracht- en voorijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

' één jaar en tot twee jaar na Íactuurdatum: de kosten van reparatie, resp. veruanging, met

inbegrip van de vracht- en voonijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de

ondernemeri

. na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de koslen van reparatie resp. veruanging, met inbegrip

van de vrach! en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Het recht op veruanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkeMijs is te hersiellen.

Het recht op vergoeding van de vrach! en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt

tot die kosten die de ondernemer kwilt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres

waarop de zaak is afgeleverd.

3 De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele

productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgaraniie genoemd in artikel '17 lid 1.

4 De datum van indiening van de klacht d0or de afnemer ls beslissend voor de toepassing van

bovengenoemd systeem.

5 lndien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer,

geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de

geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

7 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder biivoorbeeld wordt verstaan

dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

I Afwijkingen aan het geleverde betreffende kieur, s[jtvastheid, skuciuur en dergeli]ke, welke uit technisch

oogpunt aanvaardbaar zi]n volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het

recht op garaniie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiien.

ART]KEL 1 6 - Aansprakelijkhe d

0nverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en heigeen tussen partijen is overeengekomen,

is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de

ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoa s:

. het onlsiaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan

bouwocht na nieuwbouw oÍ verbouwi

. het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheu,'tjes onistaan door de directe

inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;

. extreme veranderlngen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een

te hoog ofte laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;

. een onjuiste samensielling van de tussen- en/of onderu oer, indien en voor zover deze niei

door de ondernemer is aangebracht oÍ een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor

zover deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voordat met de uiivoering

van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak ziin aan de afnemer;

. het nielblijvend droog zrjn van de vloer, mits de ondernemer vooraí de vochtigheidsgraad van

de vloeren heeft gemeten en het resultaat daaruan geen aanleiding vormde de werkzaamheden

niet uit te voeren.

ARïIKEL 17 - Aanbetalingsgarant e

1 Deze regeling streki ten gunste van de consument dle met een deelnemer aan SG CBW, de ondernemer,

een overeenkomst van koop of verkoop heeft gesloten dan wel een andere overeenkomst op het gebied

van de woninginrichting. onder deze regeling vallen niet overeenkomsien met zakelijke afnemers. De

verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiieit, genoemd in lid 1 van artikel '15 en zijn

eveniuele productgarantie genoemd in lid 2 van dat artikel, vallen niet onder de aanbeialingsgarantie van

SG CBW,

2 Deze regeling is van toepassing indien aan alle vier de navolgende vooruaarden is voldaan:

a er is een overeenkomst als bedoeld in lid 1;

b de consument heeft een aanbetaling vedcht;

c de ondernemer is surséance van betaling verleend, diens faillissement is uiigesproken oÍ wettelijke

schuldsanering is op hem als natuurlrk persoon van toepassing verklaard en

d in verband daarmede wordt de in sub a bedoelde overeenkomst niet oí niet volledig uitgevoerd noch de

aanbetaling terugbeiaald binnen drle maanden na het verlenen van de surséance van betaling, wetlellike

schuldsanering van toepassing is verklaard of het uitspreken van het faillissement.

3 Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dai de consument uiterliik drie maanden nadat aan

de voorwaarden zoa!s genoemd onder sub a Vm d is v0ldaan een schriftelijk oí elektronisch beroep daarop

heeft gedaan bl] de SG CBW.

De consument dient hierbij in ieder geval te overleggen een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs

van aanbetaling alsmede een kopie van het bericht van de curatoíbewindvoerder dat de overeenkomst niet

wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.

lngeval lid 2 van toepassing is, zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep op de re-

geling is gedaan, aan de consument laten weten oÍ deze in aanmerking komt voor de aanbetalingsgarantie.

lndien dit hst geval is, zal de SG CBW binnen de genoemde termiin van twee maanden aan de consument

een lijsi met deelnemers, waar een veruangende koop kan worden gesloten ter hand stellen.

Binnen zes maanden nadien kan de consument met de ondernemer van zlin keuze uit diens normale

collectie en op diens normale leveringsvooruaarden een of meer overeenkomsien tot levering van

woninglnrichtingsartikelen of het verlenen van diensten op het gebied van woninginrichting sluiten. ln dat

geval wordt de door de consument verrichte aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering gebracht,

echter tot een maximum\an 15% oÍ 25% van de oorspronkelijk verschuldigde prijs of tot een maximum van

15% of 25% van de nieuwe prijs lndien de nieuwe prijs lager is dan de oorspronkeliik verschuldigde prijs.

Het percentage is het oorspronkeh]k overeengekomen aanbetalingspercentage met in achtneming van de

maximum aanvangspercentages.

Voor alle produclen met uitzondering van onderstaande producten geldt een maximum aanbetalingperc(

tage van 25%. Een maximum aanbetalingpercentage van 15% geldt voor:

a keuken/badkamer, dan wel onderdelen daaruan, dan wel sanltaire artikglen en/of in verband

met deze producten te verichten werkzaamheden;

ll parket, vioerplanken van massief hout, marmoleum, natuurstenen- , grind-, grindtegel-, kurken

laminaatvloeren en/oí in verband met deze producten te veilchten werkzaamheden.

4 De consument komt niet in aanmerking voor de regeling indien de vervangende koop wordt

gesloten zonder ioetsing door SG CBW alsook ndien de koop wordt gesloten bij een nlet op de

lijst genoemde deelnemer. De consument overhandigt de brief van de SG CBW waarin wordt

medegedeeld dat deze in aanmerking komt voor de aanbetalingsregeling aan de ondernemer

waar de veruangende koop is gesloten.

De consumenl is verplicht alle verlangde gegevens aan de SG CBW ie doen toekomen en zijn

vordering op de oorspronkelijke ondernemer lot een maximum van het ingevolge lid 3 in mindering

te brengen bedrag- aan de SG CBW over te dragen.

ARTIKEL 18 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duldeliik omschreven, bij

voorkeur schriftelljk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer

de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving 
.

binnen een termijn van hvee maanden na de ontdekking van het gebrek ln elk geval tijdig. Niet tijdig

indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer ziin rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 19 - De geschillenrege lng

1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkot

sten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren oÍ geleverde diensten en zaken, kunnen zowe

door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bli de Geschillencommissie

Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (M.sgc.nl).

2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behande ing genomen indien de consumen

zijn klachl eerst brj de ondernemer heeft ingediend.

3 Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het

ontstaan daaruan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4 Wanneer de consument een geschll aanhang g maaki b! de Geschillencommissie is de ondernemer a

deze keuze gebonden. lndien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommi

sie moei hij de consument vragen zich binnen vijÍ weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De

ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hil zich na het versirijken van de voornoemde termiin vrij :

achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5 De Geschillencommlssie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar gelde

reglemeni. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bii wege'

bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van e€

bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissk

Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6 Uitsluitend de rechier dan wel de hlerboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschill€

kennis ie nemen.

ART KEL 20 " Nakomingsgarantie

1 De SG CBW staat tegenover de consument b0rg voor de nakorning van een door de Geschillencomm

sie gewezen bindend advies en een door de bemiddel ngsdeskundige vastgelegde schikking, een en ar

tenzij de deelnemer het bindend adv es binnen twee maanden na dagtekening daaruan ter toetsing aan

rechter heeft voorgelegd en voor zover op de overeenkomst die ten grondslag llgt aan het bindend advi(

of de schikkingsovereenkomst geen beroep op de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 gedaan k

of had kunnen worden. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument binnen drie maa

den nadat de iermiln is verstreken waarbinnen de ondernemer het bindend advies of de schikkingsoven

komst moesl nakomen, een schriftelijk oÍelektronisch beroep hierop doet bij de SG CBW.

2 De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschii in behandeling is

genomen, van een van de volgende situaties sprake is:

a de deelnemer is surséance van betaling verleend;

b het faillissement van de deelnemer is uitgesproken of wettelijke schuldsanering is op hem als

natuurlrjk persoon van toepassing verklaard;

c de bedrijÍsactiviteiten van de deelnemer zijn feitellik beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datun'r waarop de bedrijfsbeéindiging in het Handelsregister is

ngeschreven, oí een eerdere datum waaruan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de

bedrijÍsactiviteiten Íeitelijk zijn beëindigd.

3 lndien sprake is van een van de in lid 2 onder a Um c genoemde siiuaties nadat het geschil in behand

ling is genomen, maar voordat het bindend advies is gewezen of de schikking is vastgelegd, wordt

nakoming van het bindend advies of de schikkingsovereenkomst gegarandeerd tot een maximum van

€2269,- voor keuken, badkarnerdan wel sanitaire artikelen en van €136'1,- voor alle overige producten,

der de voomaarde dai de consumenl de gehele vordering aan de SG CBW overdraagt. lndien verhaal (

de SG CBW op de ondernemer redelikerwijs mogellk is, zal hetgeen verhaald wordt aan de consumen

worden uitgekeerd met dien verstande dat dit tezamen met het eerder uitbetaalde bedrag de totale waa

als bedoeld in hei bindend advies of de schikkingovereenkomst niet overschrijdt.

4 De garantstelling door SG CBW is beperkttot€10.000,- per bindend advies. SG CBW verstrekt deze

garantstelling onder de voomaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet zijn vorder

op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW overdraagt (cedee

geljkiijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft SG CE

een inspanningsverplichting om ervoor ie zorgen dat de deelnemer het bindend advies nakomt. Deze

inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden ziln vordering voor het meerdere

eveneens aan SG CBW over te dragen, waarna SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW dt

betaling daaruan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARïIKEL 21 " Nededands recht

Alle overeenkomsten waarop deze vooruaarden van toepassing zlin, ziin onderuorpen

aan Nederlands recht.

Copyrighi CBW-N.4|TEX, 201 2

Adres: Postbus 762. 3700 AT Zeisl
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plicht voldoet, dient hrl de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De

door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

4 De ondernemer wlst de aÍnemer voorts op:
. onjuistheid in de opdracht oÍ opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een

ondeugdelijke ondergrond;
. gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de

consument ier beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover de ondernemer deze kent oÍ redelijkemijs behoort te kennen. Voldoet de

ondernemer niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelUk voor de schade, tenzij hem deze nlet is

toe te rekenen.

5 De ondernemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een

llft of een kraan, indien hij is geinformeerd dooÍ de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn

deskundigheld strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik

van de bijzondere hulpmiddelen komt.

6 De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

7 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verrichi door ter zake deskundige personen.

I De ondernemer heeft in beginsel het recht op termUnverlenging indien de ultvoering van het werk wordt

vertraagd ien gevolge van omstandigheden die voor rlsico van de afnemer komen.

ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de alnemer

í De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheld de zaken aÍ te leveren dan wel het werk te veÍ chten.

2 De afnemer zorgt eruoor dat de ondernemer iijdlg kan beschikken over de voor het werk benodigde

goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de

leidingen.

3 De afnemer is verplicht eruoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht

geschikt is om deze te vetrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moel geschieden deugdelijk kan

worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwar-

ming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. lndien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij

de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden.

De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn e gen rekening.

4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
. onjuistheden ln de opgedragen werkzaamheden;

' onjuistheden in de door de afnemer verlangde consiructies en werkwjzenl
. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt vedcht,
. gebreken in materialen of huipmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesleld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lld 4 van artikel 7.

5 De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het

gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Paftjen spreken af vooÍ wiens rekening en risico het

gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. lndien de aÍnemer lekort is geschoten in hel uitvoeren van

zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

6 De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/oÍ leveringen die

niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdjg worden verricht dat de uitvoering van het

werk daarvan geen vertraging onderuindt. lndien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de

afnemer de ondernemer daaruan tijdig in kennis te stellen.

7 De aÍnemer zorgt eryoor dat rn de ruimie waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevon-

den geen andere werkzaamheden worden vericht die schade kunnen veroozaken.

I De aínemer zorgt eruoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts,

voor zover dat in zijn vermogen iigl, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte opJafleverlng mogelijk

te rnaken en ind en van toepassing, dai de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig

beschikbaar is.

9 lndien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoe d

in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verbandhoudende

schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
'10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de onder
nemer die zich ter plaatse van het werk bevinden lotdat de koopsonr volledig is voldaan, welke zorgplicht

hij bij voorkeur vla een vezekering concretiseert.

11 De afnemer die tegen het ultdrukkell]ke advies van de ondernemer aandringt op het verlchten van

bepaalde werkzaamheden is aansprakelljk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL I - De ooslag van zaken

1 lngeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afqesproken leverdatum niet worden

aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wei omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaaÈ

den, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na

weigenng dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade

en redelijke kosten aan de aínemer in rekening te brengen.

2 lngeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zai de ondernemer:

a nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aanioonbare schade en

redelijke kosten in rekening brengen:

b dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag

houden;

c indien de te leveren zaken daarna nog niet door de aínemer zijn afgenomen, is de ondernemer

gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. lndien de

ondernemer de overeenkomsl als geannuleerd beschouM, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met

het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

ln geval van weigering, hetzij na eerste, hetzJl na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te

handelen als voozien onder a, b of c.

3 Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden

in opslag houden, waarbij aan de aÍnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden

gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij

anders overeengekomen.

4 Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de

overeenkomsi geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij ln redelijkheid gemaakte interne

of externe opslagkosien door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de onderne-

mer hledoe mag overgaan, dient hlj het voornemen hiertoe schrlftelijk of elektronisch aan de consument

mede te delen.

5 Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop

voor zljn rekening door verzekering gedeki.

ART KEL 1 0 - Het veruoer en de beschadiglng bij aÍ evering

1 ln de overeenkomst 1s, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken

door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Woiden de gekochte zaken door

een beroepsveruoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame

verzekering.

2 lndien bi] aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het

ontvangstbewils aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. lndien bij aflevering geen geleger

heid bestaat om eventuele beschadlgingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de

afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneemba

beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer ie melden.

ARTIKEL 11 - De betaling

Koop en verkoop
'l Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedl

onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschru-

ving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het

tijdstip van aflevering of betaling door middei van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2 De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomsl van koop en verkoop in gedeelter

uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deelleve-

ring onivangt de aínemer een deelfactuur.

Aanneming van werk

3 Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt als algemene betalingsconditie:
. bij het geven van de opdruchl25% resp. 15% van de overeengekomen som afhankelijk van het

van loepassing zijnde maximum aanbeialingspercentage als neergelegd in artikel 5.

. na de aanvoer van de materialen 45% resp. 55%

. onmiddelllk na de oplevering 20 % en

. binnen 14 dagen na de oplevering de resterende 10%.

De aínemer ontvangt hieruoor steeds een deelfactuur.

Anders dan bij een overeenkornst van koop en verkoop kunnen partUen schriftelijk of elektronisch

overeenkornen van deze algemene betalingsconditie aÍ te wijken, bijvoorbeeld dat een deel van de betalir

geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang van het werk.

Betaling bij koop en aanneming van werk

4 Betaling van een factuur of deelfactuur dient piaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangsl

dan wel 21 dagen na facluurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Niettijdige betaling bij koop en aanneming van werk

5 lndien de afnemer niei trldlg betaalt, wordt hU wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzui

ie verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstri]ken van de factuurdatum een betalingsherin-

nering waarin hij de consumeni op zijn verzuim wijsl en hem alsnog de gelegenheid geeft blnnen veertien

dagen na ontvangsl van de betalingsherinnering te betalen.

6 De ondernemer is na verloop van de n lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling

tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. lndien de ondernemer derden voor

incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hooídsor

en met een minimum van €35 voor rekening van de afnemer.

7 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is

betaald, brengt de ondememer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijr

voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

0pschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk

8 De afnemer is ingeval van kiachien uitsluitend gerechtigd dai deeÍ van de factuur in te houden dat in

redelijke verhouding staat tot de nhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelljk

heid is hierop nlet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het

resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

9 Indien bij een overeenkomst voor uilsluitend aanneming van werk beialing in termijnen is overeengeko-

men en de ondernemer zl]n verplichting ter zake van de voortzetiing van het werk niel nakomt heeft de

consument de bevoegdheid zijn betaling van de termijn op te schorten. Dit laat de resterende betalingsver

plichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit arlikel onverlet.

Betaling bij op afstand gesloten overeenkomsi

10 Bij een op afstand gesloten overeenkomsi is artikel 7:469 van het BW van toepassing.

ARTIKEL 12 - De annulerinq

1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van

30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeien betalen, tenzij partijen bi

het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeid in de vorige zll

bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt teruiji de afnemer

er al van in kennis js gesteld dat de op- of aflevering of een dee ervan indien het een deelievering belreft

kan plaatsvinden.

2 De ln het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewuzen dat zijn

schade groter is of de aÍnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 13' Extra kosten meemeft en/of minderuerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk

mogelijk te maken, worden de afnemer extra n rekening gebracht. IMeeruerk en/of minderuetkzalnaat

billijkheid worden verrekend. ïot meeruerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties,

die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderuerk wordt verstaanr het overeengekomene dat met instemmtng van beide partilen niet word

uitgevoerd. Niei te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet ln mindering

gebracht. Sni]verlies wordt niet geminderd. 0p verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door d(

ondernemer worden achiergelaten.

ARTIKEL 14 - 0nuitvoerbaarheid overeenkomst d0or overmacht

1 lndien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogehlk is door een oorzaak die niet aan een van de

parUjen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2 lndien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijl

is door een oorzaak die hem nlet kan worden toegerekend, zujlen beide partijen zodanige inspanningen

verichten als de redeiijkheid en billlkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectie-

velUk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partrjen nlet tot overeenstemming

dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen

vergoeding aan de wederpartij van de in redeiijkheid gdmaakte kosten.
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