Algemene Voorwaarden
Bedrijf: Calimex BV
Plaats: Mijdrecht
1. Definities
Indien hierna de navolgende woorden worden gebruikt, hebben deze de hierna in dit artikel 1
omschreven betekenis.
1.1 “Afnemer” Iedere (rechts)persoon die met Calimex een overeenkomst sluit ter levering van zaken
en/of diensten door Calimex aan die (rechts)persoon.
1.2 “Bedrijf” De plaats en het adres waar Calimex zijn onderneming uitoefent.
1.3 “Calimex” De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Calimex B.V., gevestigd te
Mijdrecht (gemeente De Ronde venen), alsmede al haar groepsmaatschappijen.
1.4 “Overeenkomst” Ieder aanbod van Calimex, iedere uitnodiging tot het doen van een aanbod van
Calimex en iedere overeenkomst tussen Calimex en een Afnemer.
1.5 “Deze Voorwaarden” Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders in een aanbod is bepaald, geldt een aanbod van Calimex gedurende
een periode van 2 weken.
2.2 Een aanbod van Calimex is wederzijds geheel vrijblijvend en wordt gedaan onder voorbehoud van
zowel de leverbaarheid van de aangeboden zaken en/of diensten als de leveringstermijn daarvan.
Calimex heeft het recht om, binnen 1 week na de aanvaarding door de Afnemer van een aanbod, de
alzo tot stand gekomen Overeenkomst wegens niet leverbaarheid of wegens een te lange levertijd
door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder dat Calimex daarbij tot vergoeding
kosten of schade gehouden is.
3. Prijs
3.1 Alle door Calimex aangeboden prijzen zijn gebaseerd op levering op het Bedrijf, exclusief BTW en
exclusief verwijderingsbijdragen etc.
3.2 Indien is overeengekomen dat de zaken op een andere plaats dan het Bedrijf zullen worden
afgeleverd, zal Calimex het vervoer vanaf het Bedrijf naar de opgegeven plaats van
inontvangstneming regelen voor rekening en risico van de Afnemer.
3.3 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst doch voor de aflevering van de
zaken aan de Afnemer voor Calimex onvoorziene kosten ontstaan, zoals onder meer
(verhoging van) invoerheffingen, douanekosten, belastingen, prijsverhoging van de producent
etc., zal Calimex door middel van een schriftelijke mededeling aan de Afnemer de met de Afnemer
overeengekomen prijs in evenredigheid kunnen verhogen. In dat geval heeft de Afnemer gedurende 3
werkdagen na ontvangst van die mededeling het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4. Kwaliteit
4.1 Calimex zal zich maximaal inspannen om te leveren conform de door Calimex getoonde zaken, de
door Calimex toegezonden documentatie en/of eerder door Calimex geleverde zaken. De Afnemer
stemt er mee in dat daadwerkelijk geleverde zaken qua uiterlijk, model, kleur, lay-out, inrichting,
materialen, prestatie of anderszins kunnen afwijken en dat in die gevallen uitsluitend sprake van nonconformiteit zal zijn indien door de Afnemer wordt aangetoond dat de afwijking zodanig is dat de
betreffende zaak als gevolg daarvan niet geschikt is voor het bij de totstandkoming van de
Overeenkomst aan Calimex medegedeelde door de Afnemer beoogde gebruik en de Afnemer
de betreffende afwijking niet behoefde te verwachten omdat die niet voorkomt bij andere
door dezelfde producent alsdan geproduceerde zaken van dezelfde serie, model en type. Echter,
bij gebreken en defecten zal de Afnemer met inachtneming van het in artikel 13 van deze
Voorwaarden bepaalde zonder meer een beroep kunnen doen op de door de producent gegeven
garantie.
5. Tussentijdse wijzigingen
5.1 Indien een Afnemer na de totstandkoming van een Overeenkomst met instemming van Calimex
die Overeenkomst op enigerlei wijze wijzigt, zal Calimex het recht hebben de prijs en levertijd
dienovereenkomstig aan te passen tenzij Calimex bij bevestiging van de wijziging uitdrukkelijk heeft
vermeld dat geen aanpassing van de prijs en/of levertijd zal volgen.
6. Overmacht
6.1 Onder “Overmacht” wordt mede verstaan:
het niet voldoen door de leveranciers van Calimex aan hun verplichtingen,
onmogelijkheid van vervoer, vertraging, beschadiging en/of verlies bij vervoer en/
of opslag, brand, explosie, vernieling, roof en diefstal, (dreigende)overstromingen en
ieder ander natuurgeweld, besluiten, sancties en maatregelen van een overheid, de EU

en/of de VN, ziekte, epidemieën, oproer, relletjes, oorlog en oorlogsdreiging, stakingen,
werkonderbrekingen.
6.2 In geval van blijvende Overmacht is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
waarbij de Afnemer uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor de door Calimex reeds ter uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten.
7. Plaats van aflevering en leveringstermijn.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders zal worden overeengekomen, zullen alle door een Afnemer gekochte
zaken worden afgeleverd op het Bedrijf. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal een
tussen Calimex en de Afnemer overeengekomen levertermijn nimmer fataal zijn en slechts dienen ter
indicatie van de periode van aflevering.
8. Aflevering, inontvangstneming.
8.1 Indien een andere plaats van aflevering dan het Bedrijf is overeengekomen, zal de Afnemer de
betreffende zaken in ontvangst nemen op alle werkdagen tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Op de
voormelde dagen en tijden ter aflevering aangeboden zaken die niet onmiddellijk door de Afnemer in
ontvangstgenomen zijn, zullen naar keuze van Calimex en voor rekening en risico van de Afnemer
nogmaals op een andere dag en/of tijd op de overeengekomen plaats worden aangeboden dan wel
voor rekening en risico van de Afnemer worden opgeslagen op een door Calimex te bepalen plaats.
Calimex zal alsdan aan de Afnemer mededeling doen van de plaats en tijden waarop de betreffende
zaken tegen betaling van de kosten door de Afnemer kunnen worden afgehaald.
8.2 Indien de Afnemer na aanmaning van Calimex binnen de door Calimex gestelde redelijke termijn
verzuimt zaken af te halen, is Calimex bevoegd de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Afnemer
alle kosten en schade van Calimex verschuldigd zal zijn.
In een dergelijk geval is Calimex tevens bevoegd om na ommekomst van de hiervoor bedoelde termijn
niet afgehaalde zaken welke de eigendom van de Afnemer zijn tegen een redelijke prijs aan een
derde te verkopen en te leveren en/of als afval te laten verwijderen, waarbij Calimex zijn vorderingen
op de Afnemer zal verminderen met eventuele opbrengsten en zal vermeerderen met de ter zake
gemaakte kosten.
8.3 Bij aflevering en inontvangstneming van zaken dient de Afnemer onmiddellijk de zaken te
controleren op hoeveelheid, conformiteit, uiterlijke staat en functioneren. De afnemer dient bij de
inontvangstneming een bewijs van aflevering te ondertekenen en alle afwijkingen, manco’s en
beschadigingen (aan zaak en/of verpakking) duidelijk omschreven op het bewijs van aflevering te
vermelden. Bij gebreke van een voldoende gespecificeerde vermelding zal worden geacht, behoudens
tegenbewijs, dat de zaken conform de Overeenkomst, vrij van defecten en gebreken en in goede staat
in ontvangstgenomen zijn.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Calimex geleverde zaken zullen de volledige eigendom blijven van Calimex
tot het moment waarop de Afnemer de door Calimex in rekening gebrachte prijs (en kosten) volledig
heeft betaald. Gedurende de voormelde periode is het de Afnemer niet toegestaan de betreffende
zaken te gebruiken, te bezwaren of te vervreemden.
10. Betaling
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Afnemer de overeengekomen
prijs (en kosten) voor de aflevering door Calimex volledig te hebben voldaan.
10.2 De Afnemer zal de van Calimex ontvangen facturen onmiddellijk na ontvangst controleren. De
Afnemer dient binnen 7 werkdagen na de betreffende factuurdatum eventuele op en/of aanmerkingen
ter zake van de betreffende factuur schriftelijk aan Calimex mede te delen.
10.2 Indien de Afnemer niet binnen de door Calimex gestelde termijn zijn schulden aan
Calimex zal hebben voldaan, is de Afnemer in verzuim zonder dat daartoe enige voorafgaande
aanmaning of sommatie voor nodig zal zijn.
10.3 Bij te late betaling zal de Afnemer naast de wettelijke rente ook buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd zijn. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend naar
de op dat moment geldende wettelijke maatstaven. Indien een Afnemer in verzuim is
om Calimex te betalen zullen ook alle overige vorderingen van Calimex op die
Afnemer terstond en volledig opeisbaar worden.
10.4 Kosten in verband met afwijkingen/defecten en gebreken welke ingevolge deze Voorwaarden
dan wel de Overeenkomst voor rekening van Calimex dan wel de producent komen, geven uitsluitend
recht op kosteloos herstel. De Afnemer is nimmer bevoegd betalingen op te schorten en/of
wederzijdse vorderingen te verrekenen.
10.5 Betaling dient plaats te vinden op de door Calimex aangegeven wijze.
11. Retentierecht
11.1 Calimex heeft het recht om alle goederen van een Afnemer welke Calimex alsdan

onder zich heeft onder zich te houden tot de Afnemer al hetgeen de Afnemer aan
Calimex verschuldigd is, ongeacht of deze schulden op de betreffende goederen
betrekking hebben, aan Calimex heeft betaald.
12. Herstel en onderhoudswerkzaamheden
12.1 Indien de Afnemer zaken op het Bedrijf aanbiedt voor het verrichten van herstel en/of
onderhoudswerkzaamheden zal Calimex, indien zij deze zaken voor herstel of onderhoud
in ontvangst neemt, naar haar keuze deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer
toezenden aan de betreffende producent dan wel naar een naar haar oordeel voldoende
deskundig herstel c.q. onderhoudsbedrijf. Calimex zal indien de Afnemer zulks wenst
vooraf een indicatieve prijsopgave doen op basis van de door de Afnemer verstrekte informatie.
Indien na onderzoek door de producent c.q. het herstel dan wel onderhoudsbedrijf blijkt
dat de kosten meer dan 30% hoger dan de indicatieve opgave zullen zijn, zal Calimex
dat onmiddellijk aan de Afnemer berichten. De Afnemer heeft alsdan gedurende drie werkdagen na
ontvangst van het bericht het recht om de opdracht tot onderhoud c.q. herstel schriftelijk te annuleren
en is in dat geval slechts de kosten van vervoer en het onderzoek verschuldigd. Calimex zal bij
annulering de betreffende zaak weer aan de Afnemer afleveren op het Bedrijf.
13. Garantie.
13.1 Onder uitsluiting van iedere andere of meerdere aansprakelijkheid jegens de Afnemer garandeert
Calimex ter zake van door haar geleverde zaken en diensten als volgt;
13.1.1 Calimex is uitsluitend een handelsonderneming en de Afnemer kan uitsluitend een beroep
doen op door de producent gegeven garantie waarbij Calimex niet tot meer of anders gehouden is dan
hierna in sub 13.1.2 vermeld.
13.1.2 Indien de Afnemer zaken met gebreken of defecten met een beroep op garantie, althans
kosteloos herstel dan wel kosteloze vervanging, op het bedrijf van Calimex voor herstel/
vervanging zal aanbieden, zal Calimex er voor zorgdragen dat de gebrekkige dan wel
defecte zaken voor rekening van Calimex doch voor risico van de Afnemer voor herstel/
vervanging zullen worden toegezonden aan de producent van deze zaken dan wel aan een
door Calimex gekozen herstelinrichting, tenzij Calimex bij een eerste beoordeling reeds constateert
dat de Afnemer geen beroep op garantie kan doen omdat de garantietermijn reeds is verstreken dan
wel het gebrek en/of defect is veroorzaakt door een oorzaak die niet voor rekening van de producent
komt, zoals onder meer door gewone slijtage, een van buiten komende oorzaak of door ondeskundig
dan wel oneigenlijk gebruik, onderhoud of bewaring etc. In die gevallen zal de Afnemer de door
Calimex gemaakte kosten (van onderzoek, transport etc.) verschuldigd zijn en zal Calimex
desgewenst de Afnemer de naam en het adres van de betreffende producent mededelen zodat de
Afnemer zich voor garantie rechtstreeks kan wenden tot die producent. Dit onverminderd de
mogelijkheid van de Afnemer om met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze
Voorwaarden de zaak bij Calimex aan te bieden voor herstel tegen betaling.
13.1.3 De Afnemer stemt er mee in dat Calimex in geen enkel geval, ongeacht de titel, jegens
de Afnemer aansprakelijk is voor gevolgschade tenzij de Afnemer bij de totstandkoming van
een Overeenkomst onder opgave van het door hem gewenste maximum bedrag uitdrukkelijk
schriftelijk anders heeft bedongen. In dat geval zal de door Calimex aangeboden prijs
worden verhoogd met een toeslag van 2% van het door de Afnemer gewenste maximum
bedrag van de aansprakelijkheid en zal Calimex dit risico verzekeren. De aansprakelijkheid
voor gevolgschade zal in dat geval beperkt zijn tot het bedrag dat door de verzekeraar van Calimex
zal worden uitgekeerd.
14. Toepasselijk recht en geschillen.
14.1 Iedere Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de rechter zal
bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen tussen Calimex en de Afnemer ter zake van geschillen
welke verband houden met dan wel voortvloeien uit een Overeenkomst.
15. Slotbepalingen
15.1 In geval van strijdigheid tussen bepalingen van deze Voorwaarden en bepalingen van een
Overeenkomst zullen de bepalingen van de Overeenkomst prevaleren.
15.2 Indien Calimex geen gebruik maakt van een recht dat hem ingevolge deze Voorwaarden
dan wel een Overeenkomst toekomt, kan de Afnemer daaraan geen rechten ontlenen in de
toekomst.
15.3 Nietigheid van een bepaling in deze Voorwaarden en/of een Overeenkomst zal nimmer kunnen
leiden tot nietigheid van deze Voorwaarden en/of de betreffende Overeenkomst. Indien een bepaling
van deze Voorwaarden of van een Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, zullen partijen in goed
onderling overleg een vervangende bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk tegemoet
komt aan hetgeen met de nietige dan wel voor vernietiging vatbare bepaling werd beoogd.

