
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

PINCHETTI & VAN CAEM, GEVESTIGD TE RIDDERKERK 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten van 

verkoop met Pinchetti & Van Caem. Behoudens schriftelijke acceptatie door Pinchetti & Van 

Caem, sluiten deze voorwaarden de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de 

koper uit. 

 

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge en telefonische afspraken zijn voor Pinchetti 

& Van Caem niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. 

2.2 Opgeven levertijden zijn slechts informatief, zonder dat daaraan enig recht kan worden 

ontleend. Overeengekomen levertijden lopen vanaf de datum van de totstandkoming van de 

desbetreffende overeenkomst. 

2.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door Pinchetti & Van Ceam 

wordt geaccepteerd. Acceptatie kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 

2.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsverhoging intreedt ten gevolge 

van overheidsmaatregelen, wijziging in de valuta e.d., is pin gerechtigd de prijzen 

dienovereenkomstig aan te passen. De klant heeft echter het recht om, indien hij met deze 

prijsverhoging niet instemt, de koop te annuleren. Dit evenwel zonder recht op 

schadevergoeding. 

2.5 Bij deelleveringen is Pinchetti & Van Caem gerechtigd elke deellevering te factureren en 

hiervoor betaling te verlangen. 

 

3. LEVERING 

3.1 Levering geschiedt ‘af magazijn Ridderkerk’ tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de 

aangekochte goederen (eventueel tegen een overeengekomen vrachtkostenvergoeding) op 

de vooraf afgesproken leverdatum bezorgd worden. Deze levering vindt plaats aan de 

voordeur/hoofdingang van het pand waarin koper gevestigd is.  

3.2 Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht op schadevergoeding dan wel 

ontbinding van de overeenkomst. 

3.3 Het opschorten van de levertijd door koper is alleen mogelijk als koper overgaat tot 

onmiddellijke en volledige betaling van de goederen. 

 

4. BETALING 

4.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen, hetzij bij levering ‘af magazijn’ 

op het kantoor van Pinchetti & Van Caem of, bij bezorging, aan de chauffeur/bezorger. Deze 

betaling dient te geschieden in contanten.  

4.2 Indien Pinchetti & Van Caem uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van betalen 

dient het volledige factuurbedrag binnen de afgesproken termijn contant te zijn betaald of te 

zijn bijgeschreven op de bankrekening van Pinchetti & Van Caem. 

4.3 Indien en voor zover de volledige koopsom met de eventueel bijkomende kosten niet is 

voldaan of daarvoor geen zekerheid is gesteld, behoudt Pinchetti & Van Caem zich de 

eigendom van alle geleverde goederen voor. 



4.4 Alvorens tot uitvoering van een overeenkomst met een andere dan contante betaling over te 

gaan is Pinchetti & Van Caem gerechtigd zekerheid te verlangen met betrekking tot 

nakoming van de betalingsverplichting door de koper. Bij uitblijven van de door Pinchetti & 

Van Caem verlangde zekerheid heeft Pinchetti & Van Caem het recht nakoming van de 

overeenkomst op te schorten of deze als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar 

recht op schadevergoeding. 

4.5 Indien de koper niet, dan wel niet tijdig, aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is koper 

zonder nadere mededeling in gebreke. Pinchetti & Van Caem is alsdan, zonder dat enige 

ingebrekestelling is verreist, gerechtigd vanaf de vervaldag vertragingsrente in rekening te 

brengen van 1,5 % per maand, onverminderd de aan Pinchetti & Van Caem verder 

toekomende rechten. 

4.6 Alle gerechtelijke, alsmede buitengerechtelijke, kosten verband houdende met de inning van 

enige vordering op de koper komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 

worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum 

van € 1.000,00. 

 

5. GARANTIE 

5.1 Pinchetti & Van Caem verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de 

omschrijving, de kwaliteit en de hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven. 

Natuurlijke doorkleuringen en minimale kleurafwijkingen, zowel onderling als ten opzichte 

van de overeengekomen kleur, geven geen recht op reclame. 

5.2 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend na 

overlegging van de oorspronkelijke factuur(facturen) door nieuwe levering vervangen indien 

de gebreken naar oordeel van Pinchetti & Van Caem te wijten zijn aan fabricagefouten. Deze 

garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. 

5.3 Alle garantie-aanspraken vervallen indien de koper het geleverde niet volgens de 

bijgeleverde montagevoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt en/of 

voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. 

Garantie-aanspraken vervallen eveneens wanneer de geleverde goederen zijn gemonteerd, 

terwijl de gebreken voor de montage zichtbaar of kenbaar moeten zijn geweest. 

5.4 Niet nakoming door de koper van diens verplichtingen ontheft Pinchetti & Van Caem van zijn 

garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieverplichtingen geldt als enige en volledige 

schadevergoeding. 

 

6. RECLAME 

6.1 Reclames dienen binnen 8 dagen na levering van het gekochte door koper op een voor 

Pinchetti & Van Caem kenbare wijze, bij voorkeur schriftelijk en onder opgave van het 

desbetreffende ordernummer, te zijn aangemeld. 

6.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 

dagen na factuurdatum. 

6.3 Na het verstrijken van de in 6.1 en 6.2 genoemde termijnen wordt de koper geacht het 

geleverde, respectievelijk de rekening, te hebben goedgekeurd. Vanaf dat moment worden 

reclames niet meer door Pinchetti & Van Caem in behandeling genomen. 



6.4 Indien de reclame door Pinchetti & Van Caem gegrond wordt bevonden dan is Pinchetti & 

Van Caem uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de 

wederpartij enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

6.5 Reclames geven de koper geen recht betaling op te schorten, terwijl compensatie, 

behoudens de wettelijke bevoegdheid, uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Pinchetti & Van Caem is slechts aansprakelijk voor schade in de door haar geleverde 

producten tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende transactie. 

7.2 Voor eventuele gevolgschade door gebreken in de door Pinchetti & Van Caem geleverde 

producten is Pinchetti & Van Caem niet aansprakelijk. Dit geldt evenzeer voor schade ten 

gevolge van onjuist c.q. ondeskundige montage van de door Pinchetti & Van Caem geleverde 

producten. 

7.3 Bij vermindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht aan de zijde 

van Pinchetti & Van Caem, is Pinchetti & Van Caem gerechtigd de overeenkomst geheel of 

den dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding. 

7.4 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: 

–oorlog en oorlogsgevaar 

–gehele of gedeeltelijke mobilisatie 

–brand 

–aardbeving 

–waterschade 

–bedrijfsstoornissen 

–vertraagde levering door leveranciers 

-overstroming 

-overheidsmaatregelen 

-verkeersstoringen  

-diefstal 

-verlies of beschadiging bij transport  

ongeacht waar deze zich voordoen en voorts iedere gebeurtenis, die buiten wil of toedoen 

van Pinchetti & Van Caem de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk 

maakt of verhindert. 

 

8. WANPRESTATIE EN ONTBINDING 

8.1 Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een aanvraag daartoe of 

tot surseance van betaling wordt ingediend, of besluit tot bedrijfsbeëindiging of overdracht, 

dan wel kennelijk zijn financiële verplichtingen niet (meer) nakomt, heeft Pinchetti & Van 

Caem het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst te 

beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Pinchetti & Van Caem zal 

alsdan alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten kunnen terugnemen. 

8.2 Onverminderd het recht nakoming te vorderen is Pinchetti & Van Caem gerechtigd, indien de 

koper de overeenkomst wenst te ontbinden, aan de koper 15% van het aankoop bedrag 

inclusief BTW in rekening te brengen. 

 



9. GESCHILLEN EN VINDPLAATS VOORWAARDEN 

9.1 Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de 

uitvoering daarvan die op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitgesloten. 

9.2 Alle geschillen welke ontstaan omtrent transacties, waarop de onderhavige voorwaarden 

geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 

binnen het vestigingsgebied van Pinchetti & Van Caem, zulks voor zover de wet dit toelaat. 

9.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Pinchetti & Van Caem het geschil voor te 

leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde burgerlijke rechter, dan wel 

te laten beslechten door middel van arbitrage of binden advies. 

9.4 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van 

koophandel en fabrieken te Rotterdam. 

 

 

 

 

 


