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Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt u op verzoek verstrekt. 
 

 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Cugla BV, gevestigd en kantoorhoudende te Breda. 

 
 

1. ALGEMEEN; TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle 

rechtsbetrekkingen aangegaan door Cugla BV, hierna te noemen: “Cugla”, al dan niet via 
tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen: “koper”. Onder 
rechtsbetrekkingen worden mede doch niet uitsluitend verstaan alle offertes, aanvaarde orders, 
opdrachten en andere overeenkomsten alsmede aangegane onderhandelingen. Afwijkingen van 
of aanvullingen op deze voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Cugla. 

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden wordt nadrukkelijk 
uitgesloten, tenzij Cugla uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat zodanige andere 
voorwaarden van toepassing zullen zijn. Die toepasselijkheid betreft dan uitsluitend die 
desbetreffende rechtsbetrekking/overeenkomst. Een koper, die eenmaal onder de gelding van 
deze voorwaarden van Cugla een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna 
met Cugla aangegane rechtsbetrekkingen met toepasselijkheid van deze voorwaarden van Cugla 
akkoord te zijn gegaan. 

1.3 Vertraging, verzuim of onachtzaamheid dan wel coulance aan de zijde van Cugla in het afdwingen 
van enige bepaling uit de gesloten overeenkomst of deze voorwaarden zal nimmer gelden als 
een verklaring van ongeldigheid en doet evenmin op enige wijze afbreuk aan de rechten van 
Cugla, noch kan hieruit een afstand van recht worden geconcludeerd. Verklaringen van afstand 
van recht zijn slechts geldig indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

1.4 Cugla is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Die gewijzigde voorwaarden zullen dan 
voor de toekomst op reeds bestaande aanvragen, offertes alsmede aangegane 
onderhandelingen van toepassing zijn, nadat Cugla koper schriftelijk op het bestaan van die 
gewijzigde voorwaarden heeft gewezen. 

1.5 Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk) nietig mochten zijn of 
(gedeeltelijk) vernietigd mochten worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen 
onverlet. Cugla en koper zijn gehouden om voor de desbetreffende nietige en/of vernietigde 
bepaling in goed overleg te treden om een vervangende bepaling tot stand te laten komen die 
zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling. 
Zodanig verplicht overleg kan nimmer leiden tot een schadeplichtigheid van Cugla. 

1.4 Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en andere taalversies 
dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst doorslaggevend. 

 
2. OFFERTES, TOTSTANDKOMING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Cugla, met alle daarin begrepen bijzonderheden en 

prijsopgaven, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding bevatten, zijn vrijblijvend en 
binden Cugla niet. Indien een offerte van Cugla wordt aanvaard, heeft Cugla het recht de offerte 
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2.2 De overeenkomst tussen Cugla en koper komt eerst tot stand nadat Cugla de aan haar gegeven 
opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Zonder orderbevestiging van Cugla c.q. zonder schriftelijke 
ondertekening van de overeenkomst door Cugla kan de order van koper nooit geacht worden 
door Cugla te zijn geaccepteerd. Orders die door koper worden geplaatst per telefoon, komen 
ook pas tot stand door schriftelijke bevestiging van Cugla. In spoedgevallen, te bepalen door 
Cugla, kan Cugla, in afwijking van het in de eerste zin van dit artikellid gestelde, haar 
werkzaamheden aanvangen vóórdat de overeenkomst is gesloten. 
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2.3 De orderbevestiging van Cugla wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, 
tenzij door koper binnen drie werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging aan Cugla 
uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. 

2.4 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door koper met door Cugla ingeschakelde 
derden, personeelsleden van Cugla hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Cugla slechts 
indien zij door Cugla zelf nadrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. 

2.5 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien 
deze nadrukkelijk en schriftelijk door Cugla en koper zijn overeengekomen. Na het aanvaarden 
van de order worden wijzigingen, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen 
opgegeven door koper, pas door Cugla doorgevoerd indien zij door Cugla schriftelijk zullen zijn 
bevestigd. Indien Cugla om moverende redenen harerzijds besluit de opgegeven wijzigingen 
dan wel aanvullingen niét door te voeren, zal koper nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en blijft koper onverkort aansprakelijk voor betaling van de 
door Cugla reeds gemaakte kosten, waaronder mede-begrepen de inkoop, alsmede het bedrag 
uit hoofde van de door Cugla ondervonden winstderving. Wijziging in een reeds door Cugla 
aanvaarde order van de zijde van koper kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk 
overeengekomen leveringstermijn. Cugla is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of 
aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van koper, dan wel uitgevoerd daar zulks 
naar het oordeel van Cugla strikt noodzakelijk was, aan koper in rekening te brengen. 

2.6 Koper geeft Cugla nu reeds toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter 
zake hiervan telkens per deelaflevering koper afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering 
geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.  

2.7 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens die Cugla nodig heeft voor het naar diens oordeel 
adequaat uitvoeren van de gegeven order in de door Cugla gewenste vorm tijdig in het bezit 
komen van Cugla. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door 
of namens koper aan Cugla verstrekte gegevens en informatie en Cugla is pas gehouden tot 
(verdere) uitvoering van de order, indien koper alle door Cugla verlangde gegevens en 
informatie heeft verstrekt. Zijn deze gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de 
afspraken ter beschikking van Cugla gesteld, dan heeft Cugla het recht om de daardoor 
ontstane kosten volgens de bij Cugla gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen en 
om haar verplichtingen tot levering op te schorten. 

2.8 Door Cugla aan koper voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte 
afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en alle overige gegevens hebben slechts het 
karakter van een aanduiding bij benadering en daaraan ontleende gegevens verbinden Cugla 
slechts indien zij nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.9 Alle door Cugla verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent 
capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door Cugla te leveren zaken of te 
verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting zijdens Cugla en 
worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie. 

2.10 Indien de koper zijn order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de nadrukkelijke 
schriftelijke instemming van Cugla. Indien Cugla met de annulering akkoord kan gaan, is koper 
gehouden aan Cugla alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van 
voorbereiding, opslag, inkoop van materialen en onderdelen te vergoeden inclusief lonen, 
alsmede te vermeerderen met een schadeloosstelling, ter hoogte van 10% van de 
overeengekomen prijs. Tevens zal koper de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen 
vergoeden indien Cugla in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-
overeenkomst heeft gesloten. Een en ander onverminderd de rechten van Cugla op vergoeding 
van de volledige schade, die door de annulering is veroorzaakt. 

2.11 Indien nadrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen dat een door Cugla 
geleverde en door koper geaccepteerde zending door Cugla wordt teruggenomen, zal Cugla 
hooguit 80% van de verkoopprijs, verminderd met kosten en geleden winstderving, teruggeven, 
zonder dat koper hieraan een recht kan ontlenen, daar het besluit om hiertoe al dan niet over te 
gaan uitsluitend is voorbehouden aan Cugla.  
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3. PRIJZEN 
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders weergegeven, uitgedrukt in Euro's en 

exclusief btw en alle kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen transportkosten, 
transportverzekeringen, verzendkosten, handlingkosten, administratiekosten, 
verpakkingskosten, accijnzen, heffingen, overige belastingen, laad- en loskosten, invoerrechten, 
vergunningen, gebruiksrechten, instructiekosten, kosten van eventueel noodzakelijk verticaal 
transport. 

3.2 Indien ná het verzenden van de orderbevestiging dan wel ná de totstandkoming van de 
overeenkomst, maar vóór de levering, een of meer der kostprijsbepalende factoren zoals 
inkoopprijzen van de materialen of onderdelen, loonkosten, belastingen, sociale-of 
overheidslasten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Cugla het recht om 
dienovereenkomstig haar verkoopprijzen aan te passen. Cugla stelt koper zo spoedig mogelijk 
in kennis van de aanpassing van de prijs. Indien de prijsstijging meer dan 20% van de 
oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft koper het recht om zeven dagen na de kennisneming door 
middel van een schriftelijke mededeling aan Cugla de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, 
gelet op de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk is. Een ontbinding op grond van 
dit artikellid geeft koper geen enkel recht op enige schadevergoeding. In geval van beëindiging 
als in de voorgaande zin is bedoeld, heeft Cugla aanspraak op schadevergoeding indien de 
overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd. 

 
4. VERPAKKING 
4.1 Cugla is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking die tegen de kostprijs aan koper in 

rekening wordt gebracht en door Cugla niét wordt teruggenomen. Indien op verzoek van koper 
een speciale verpakking of speciale verpakkingsvoorschriften worden gehanteerd komen de 
daaraan verbonden meerkosten eveneens voor rekening van koper. 

 
5. UITBESTEDING VAN DE OVEREENKOMST 
5.1 Het staat Cugla vrij om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan 

over te dragen aan een derde en de te verrichten levering uit te besteden aan een derde. Cugla 
zal op verzoek van koper mededelen óf en indien zulks het geval is en in welke mate de order 
aan derden is uitbesteed, voor zover niet reeds door de afspraak "levering op aanvoer van 
fabriek" blijkt van betrokkenheid van derden. 

 
6. LEVERING, RISICO-OVERGANG EN VERVOER 
6.1 Overeengekomen levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige 

levering moet Cugla derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een 
redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk 
geldende termijn. 

6.2 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen: 
a. De dag van de totstandkoming van de overeenkomst (de orderbevestiging van 

Cugla); 
b. De dag van ontvangst door Cugla van de door of namens koper te verstrekken en voor de 

uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens; 
c. De dag van ontvangst door Cugla van de overeengekomen (voorschot-/deel-) betaling, zoals 

die bij de totstandkoming van de overeenkomst diende te worden voldaan. 
6.3 Indien meer- of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, wordt 

de levertermijn overeenkomstig verlengd. 
6.4 Uitstel van een levertermijn op verzoek van koper kan slechts geschieden met  nadrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Cugla, onder de voorwaarde dat koper het aan Cugla verschuldigde 
bedrag voor de in eerste instantie overeengekomen datum voldoet en onder de voorwaarde dat 
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aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening van koper blijven. 
6.5 Cugla is te allen tijde gerechtigd om tot 5% van de overeengekomen hoeveelheid meer of minder 

te leveren en de facturen dienovereenkomstig aan te passen. 
 

6.6 Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief of afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de 
afgeleverde hoeveelheid zaken juist weer te geven. Op straffe van verval van recht tot reclame, 
schadevergoeding, nakoming en ontbinding ter zake de hoeveelheid dient koper terstond na 
ontvangst van de zaken te dier zake te reclameren in geval koper mocht menen dat de geleverde 
hoeveelheid afwijkt van dat document. Een afwijking tot 5% van de overeengekomen hoeveelheid 
is niet aan te merken als een tekortkoming die koper het recht geeft op schadevergoeding, 
nakoming, ontbinding of het recht van reclame. 

6.7 De levering geschiedt ongefrankeerd en af fabriek, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is 
overeengekomen. De te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering op voornoemde 
wijze voor rekening en risico van koper, ongeacht of Cugla een overeengekomen transport 
verzorgt dan wel daarbij behulpzaam is. Alle transportkosten alsmede de kosten voor een 
eventuele transportverzekering komen voor rekening van de koper. 

6.8 Ingeval koper in gebreke blijft met het afnemen van de geleverde zaken wanneer deze voor de 
eerste maal worden aangeboden door Cugla, is Cugla gerechtigd de zaken voor rekening en 
risico van koper op te slaan. Koper zal gedurende 15 weken vanaf de datum waarop koper in 
kennis is gesteld van de opslag in de gelegenheid worden gesteld de opgeslagen zaken alsnog 
af te nemen en om deze op afspraak te laten ophalen, onder de voorwaarde dat koper dan alle 
opslag- en handlingkosten contant heeft betaald, vermeerderd met de verschuldigde rente en met 
een van rechtswege verschuldigde boete ter hoogte van 15% van de overeengekomen 
tegenprestatie, onverminderd het recht van Cugla op schadevergoeding en/of ontbinding van de 
overeenkomst. Cugla is bevoegd de verplichting tot afgifte van de zaken op te schorten totdat 
koper aan de verplichting tot vergoeding van de door Cugla geleden schade en betaling van de 
opslagkosten alsmede de rente en de boete zal hebben voldaan. 

6.9 Mocht in de overeenkomst levering franco aan huis van koper zijn overeengekomen, dan 
betekent dat aflevering aan het door koper opgegeven adres, waarbij de daaraan verbonden 
kosten integraal voor koper zijn en waarvan nadrukkelijk uitgezonderd is aflevering op andere 
adressen en enige vorm van verticaal transport. In het geval levering franco aan huis van koper is 
overeengekomen, geschiedt het laden en lossen voor rekening en risico van koper, ook indien 
Cugla daarbij behulpzaam is. Cugla bepaalt de wijze waarop en door wie de zaken worden 
vervoerd en koper draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden. 

 
7. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
 Indien: 

1. koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de 
betrokken overeenkomst of enige andere met Cugla gesloten overeenkomst mocht 
voortvloeien, financiële verplichtingen hieronder begrepen; 

2. alsmede in geval van: 
- beslag op zijn goederen, eigen aanvragen van zijn faillissement of aanvragen van zijn 

faillissement door een derde, 
- stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, 
- het aanstellen van een rechterlijk vermogensbeheerder indien koper een natuurlijk 

persoon is, zoals bij onderbewindstelling en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen 
buitenlandse varianten, zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen, 

- koper buiten medeweten van Cugla enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of 
opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de daarvoor geldende 
betalingstermijn onbetaald laat, 

 wordt koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en 
is Cugla gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met koper 
gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of -ter keuze van Cugla- de 
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overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, 
zulks zonder dat Cugla tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles  
onverminderd de aan Cugla verder toekomende rechten, waaronder het recht tot 
terughalen van de door Cugla afgeleverde zaken, vallende onder het 
eigendomsvoorbehoud, alsmede het recht op volledige schadevergoeding. Koper wordt 
eveneens geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en 
Cugla is eveneens gerechtigd tot de voornoemde opschorting en/of ontbinding indien 
Cugla er in alle redelijkheid vanuit mag gaan dat enige van de in dit artikellid opgesomde 
situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen en Cugla de koper daarvan schriftelijk 
op de hoogte stelt. 

3. In alle gevallen genoemd in de voorgaande twee leden zijn de vorderingen van Cugla, die 
Cugla op koper heeft en/of aldus verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 

 
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8.1 Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op koper indien koper volledig heeft 

voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Cugla, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot 
levering van de betreffende zaken leidde, of uit andere overeenkomsten als met koper de 
gesloten ter zake van de levering van zaken en het daarmee samenhangend verrichten van 
werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door koper  tekortschieten in 
de nakoming van dergelijke overeenkomsten. Het in de voorgaande zin bedoelde 
eigendomsvoorbehoud geldt uitdrukkelijk ook indien de betaling van de afgeleverde zaken 
geregeld is door middel van acceptatie van een wissel of ander handelspapier, hetzij door 
koper, hetzij door een derde namens koper geaccepteerd, dan wel indien de 
verschuldigdheid van de koopprijs door koper is opgenomen in een rekening-courant of 
saldobiljet. In het laatste geval blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht totdat het hele 
saldo is aangezuiverd. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door koper 
van de hierboven bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken eigendom van Cugla. 
Koper is gehouden om voor zover binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk de zaken van Cugla als 
zodanig herkenbaar af te zonderen. Koper  is slechts gerechtigd om de zaken in het kader 
van zijn normale bedrijfsuitoefening weder te verkopen of te be- en verwerken indien Cugla 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Koper is daarenboven niet 
gerechtigd om de bedoelde zaken aan derden te huurverkopen, te verhuren, in bruikleen te 
geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel 
anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Cugla. Indien koper de door Cugla geleverde zaken zal bewerken en 
verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen, als bedoeld in 
artikel 5: 16 van het Burgerlijk Wetboek (BW), wordt koper geacht deze bewerking in 
opdracht van Cugla te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de zaken 
voor Cugla geacht wordt te houden. Zodra koper  voldaan heeft aan alle verplichtingen als in 
de eerste alinea van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van de door hem 
gevormde zaak respectievelijk het aandeel van Cugla verkrijgen in de door hem gevormde 
zaak waartoe ook anderen gerechtigd zijn. Ter zake van natrekking (artikel 5: 14 BW) en 
vermenging (artikel 5: 15 BW) verplicht koper  zich er nu reeds voor alsdan toe ten aanzien 
van zaken waarbij sprake kan zijn van natrekking van zaken als door Cugla geleverd 
respectievelijk vermenging van zaken als door Cugla geleverd ten aanzien van de 
toepasselijkheid van voormelde wetsbepalingen de door Cugla geleverde zaken aan te 
merken als hoofdzaak in de zin van de Wet, zodat een nieuwe zaak ten gevolge van de 
natrekking of vermenging eigendom wordt van Cugla in totaliteit tot het moment waarop koper 
aan zijn verplichtingen als bedoeld in de eerste alinea van dit lid van dit artikel heeft voldaan. 

8.2 Koper is verplicht de hier bedoelde zaken op eerste verzoek aan Cugla te tonen en deze in 
geval van betalingsverzuim, alsmede indien sprake is van een ontbinding, des verlangd 
terstond aan Cugla of een door Cugla aangewezen derde, personeelsleden van Cugla 
hieronder begrepen, af te geven. Koper wordt tevens geacht Cugla nu reeds voor alsdan een 
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onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Cugla dan wel een door Cugla 
aangewezen derde betreden van al zijn bedrijfsterreinen - en gebouwen teneinde de staat 
van de zaken te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in de vorige zin 
bepaalde de zaken mee te nemen. 

8.3 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt -mits de zaken zich in goede staat 
bevinden, en/of anderszins voor Cugla bruikbaar zijn- koper gecrediteerd naar de, conform de 
handelsgebruiken in branche vast te stellen marktwaarde ten dage van de terugneming, 
onverminderd het recht van Cugla met deze creditering te verrekenen alle op koper rustende 
financiële verplichtingen jegens Cugla. 

8.4 Koper is verplicht de hierboven onder 8.1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van 
brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel in dier voege dat in een desbetreffende 
verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, 
hetzij laatstbedoelde bij het aangaan der verzekering belanghebbenden zijn dan wel gedurende 
de looptijd der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is koper  uitdrukkelijk niet 
toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in 
voorgaande zin bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in 8.1 bedoelde zaken, aan 
derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. 
Uitkeringen ter zake van schade en verlies van even bedoelde zaken treden in de plaats van de 
betrokken zaken. 

8.5 Koper komt jegens Cugla geen retentierecht recht toe op de door Cugla geleverde zaken en 
koper doet nu reeds voor alsdan nadrukkelijk afstand van een zodanig retentierecht.  

8.6 Koper is gehouden Cugla per direct op de hoogte te stellen van een beslaglegging of enige 
andere bedreiging, benadeling, verkorting of belemmering van de eigendomsrechten van Cugla 
door derden en koper dient al het mogelijke te doen om de rechten van Cugla te beschermen. 

 
9. BETALING 
9.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na 

factuurdatum op de bankrekening van Cugla. Koper dient voor betaling van het door koper aan 
Cugla verschuldigde zorg te dragen zonder enige korting of compensatie, tenzij nadrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een 
opschortingsrecht dan wel verrekeningsrecht jegens Cugla. 

9.2 Ingeval koper in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen koper aan 
Cugla verschuldigd is, is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling van de zijde van Cugla is vereist. Blijft betaling zijdens koper uit binnen de 
vastgestelde termijn, dan is koper aan Cugla een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per 
maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt 
aangemerkt. 

9.3 Cugla is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk ter 
incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om 
tot incassering van de vordering te komen komen nadrukkelijk integraal voor rekening van koper. 
Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente. 

9.4 Cugla is gerechtigd orders van koper te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten 
overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop koper zorg heeft gedragen voor 
betaling van al het verschuldigde aan Cugla. 

9.5 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle 
vorderingen van Cugla op koper integraal opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook 
de vorderingen die op dat moment nog niét opeisbaar waren, zonder dat een ingebrekestelling 
van Cugla daartoe is vereist. 

9.6 Cugla is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren, te eisen dat koper hetzij de 
overeengekomen tegenprestaties of een gedeelte daarvan vooruitbetaalt, hetzij dat koper een in 
het bancaire verkeer aanvaardbaar gestelde zekerheid biedt, zoals een onherroepelijke 
bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Cugla van koper uit hoofde van de overeenkomst 
of uit anderen hoofde te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet koper niét aan het verzoek tot 
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zekerheidsstelling of aan enige andere verplichting die op koper rust, dan is koper van 
rechtswege in verzuim. 

9.7 Kortingen worden door Cugla niet gegeven, tenzij zulks nadrukkelijk schriftelijk met koper is 
overeengekomen. Deze kortingen komen integraal te vervallen indien koper in gebreke blijft de bij 
aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen dan wel in gebreke blijft met tijdige betaling 
van het aan Cugla verschuldigde uit hoofde van enige factuur. 
 

9.8 Cugla is steeds bevoegd al hetgeen Cugla aan koper verschuldigd is te verrekenen met hetgeen 
koper, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Cugla verschuldigd is. 

9.8 Betalingen door koper aan Cugla strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, 
vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom en lopende rente. 

 
10. TERUGHOUDINGSRECHT 
10.1 Zaken welke bij Cugla ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven, berusten onder Cugla 

voor risico van koper. Deze zaken worden door Cugla tegen geen enkel risico verzekerd. Cugla 
is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder Cugla berusten in het kader van de 
betrokken rechtsverhouding, zaken als in de voorgaande zin bedoeld hieronder begrepen, of 
anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Cugla verblijvend, op te schorten 
totdat koper aan zijn verplichting tot vergoeding van door Cugla geleden schade en betaling van 
op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan. 

 
11. GARANTIE 
11.1 Cugla staat er voor in dat de te leveren zaken en/of verrichte prestaties volgens door Cugla te 

verrichten controles geen risico inhouden voor de gezondheid of veiligheid van personen of 
zaken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering 
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn 
bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient koper zelf te verifiëren of de zaken geschikt zijn voor 
het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Indien 
zulks niet het geval blijkt te zijn, is koper daarvoor zelf verantwoordelijk en dient koper Cugla 
dienaangaande integraal te vrijwaren. Cugla kan in dat geval andere garantie- en overige 
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of te verrichten prestaties. 

11.2 Cugla staat in voor de deugdelijkheid van de door Cugla (door)geleverde zaken en voor een 
behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in de branche- van het door Cugla gebruikte 
materiaal gedurende een periode van zes maanden na aflevering, tenzij nadrukkelijk anders 
overeengekomen. Indien zaken ter bewerking, reparatie en dergelijke worden verstrekt aan 
Cugla, wordt alleen door Cugla garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van 
de door koper aan Cugla opgedragen bewerkingen respectievelijk reparaties. 

11.3 Indien door Cugla geleverde zaken of materialen tijdens de onder de in het vorige lid  genoemde 
periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken is Cugla slechts gehouden tot 
vervanging van deze materialen en/of zaken door andere gelijke zaken of materialen tegen 
teruggave van de te vervangen zaken en/of materialen, dan wel -ter keuze van Cugla- tot 
terugbetaling van het factuurbedrag ter zake van de te vervangen zaken en materialen, tegen 
teruggave van deze zaken en materialen. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen ter 
zake van aansprakelijkheid is Cugla nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm 
van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door Cugla vervangen zaken of materialen. 

11.4 Indien met betrekking tot de zaken en/of materialen op grond van een overeenkomst met Cugla 
geleverd, door een derde zoals de fabrikant of de importeur of door Cugla zelve een afzonderlijke 
schriftelijke nader omschreven garantie wordt afgegeven, dan gelden in afwijking van hetgeen in 
de artikelleden 11.2 en 11.3 is opgemerkt, uitsluitend de bepalingen en voorwaarden van die 
garantie, onverminderd de verdere toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

11.5 Koper heeft slechts aanspraak op garantie hetzij conform de voorwaarden hetzij conform de 
apart afgegeven garantie door Cugla of een derde, indien en zodra koper aan al zijn 
betalingsverplichtingen jegens Cugla heeft voldaan. 
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11.6 Voor onderdelen die Cugla niet zelf vervaardigt, wordt door Cugla geen verder strekkende 
garantie verleend dan Cugla van haar leveranciers heeft verkregen. Desgewenst zal Cugla koper 
ter zake van deze garantie nader informeren. 

11.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Cugla uitsluitend gehouden tot nakoming van de 
in dit artikel genoemde garantieverplichtingen jegens kopers gevestigd in Nederland. 

 
12. RECLAMES EN SERVICE 
12.1 Ter nadere uitwerking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen reclames slechts geldend 

worden gemaakt indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan 
Cugla bekend worden gemaakt. Reclames, niet de hoedanigheid der zaken betreffende, doch 
betreffende vorm(en), hoeveelheden, maten en gewichten, moeten door koper schriftelijk gedaan 
worden binnen 48 uur na aflevering van de zaken. 
Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht 
respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd 
bij de tussenpersoon van Cugla of andere derden, zijn van generlei waarde en worden niet in 
behandeling genomen door Cugla. 
Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze nadrukkelijk schriftelijk 
door Cugla zijn bevestigd, worden zaken geleverd van een kwaliteit als in de handel 
respectievelijk in de branche gebruikelijk. 
Koper is gehouden de afgeleverde zaken te controleren aan de hand van de door Cugla 
verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het 
afgeleverde ten aanzien van deze orderbevestiging. Ten aanzien van de afmetingen en 
gewichten van alle zaken houdt Cugla steeds de gewone, bij de vervaardiging door de door 
Cugla daarmee belaste fabrikanten gebruikelijke, spelingen voor. Ook bij analyse-opgave is 
speling als in de branche gebruikelijk voorbehouden. Wanneer door Cugla toevoegingen als 
“circa”, “ongeveer”, dan wel gelijkluidende termen worden gehanteerd, zal de betrokken grens 
5% meer of minder kunnen zijn, tenzij de gebruiken in de branche anders zijn. 

12.2 Koper die de afgeleverde zaken niet binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk op 
deugdelijkheid heeft onderzocht, dan wel binnen 48 uur na aflevering niet de afgeleverde 
hoeveelheden, maten en/of gewichten heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met 
de levering akkoord te zijn gegaan. 

12.3 Koper zal, mede in verband met de aard der geleverde zaken en gelet op de  onbekendheid van 
Cugla met de door koper te gebruiken technieken en/of door koper mede uit de zaken van Cugla 
te vervaardigen nieuwe zaken, in geen geval enige aanspraak tegen Cugla kunnen doen gelden 
indien koper de geleverde zaken heeft be- of verwerkt, respectievelijk ter bewerking of 
verwerking aan derden heeft doorgeleverd. 
Koper zal voorts geen enkele aanspraak tegen Cugla kunnen doen gelden indien koper de 
geleverde zaken op onjuiste en/of ondeugdelijke wijze heeft bewaard respectievelijk opgeslagen. 
Op verzoek van Cugla zal koper na het indienen van een reclame nadere informatie aangaande 
de wijze van bewaren van de door Cugla geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, 
aan Cugla dienen te verstrekken. 

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 en met inachtneming van artikel 12.8 zal koper 
reclames ten gevolge van verborgen gebreken kunnen indienen gedurende 10 werkdagen na 
ontdekking. 

12.5 In geval van een door Cugla gerechtvaardigd beoordeelde reclame, heeft Cugla steeds het recht 
de gereclameerde zaken door anderen te vervangen (remplace- recht), dan wel -naar keuze van 
Cugla- het recht een schadeloosstelling aan koper in geld te geven tot maximaal het bedrag van 
de factuurwaarde van de afgekeurde zaken, met dien verstande dat koper hierop uitsluitend 
aanspraak kan maken wanneer koper de zaken ter zake waarvan koper heeft gereclameerd, ter 
beschikking van Cugla houdt en op eerste verzoek van Cugla aan Cugla afgeeft. 

12.6 Reclames geven koper geen recht om betaling van de factuur aangaande de verrichte levering 
van de zaken waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te 
schorten. 
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12.7 Geleverde en door koper conform deze bepaling geaccepteerde zaken worden nimmer 
teruggenomen, tenzij sprake is van een situatie als in artikel 12.5, tweede gedeelte, geregeld. 

12.8 Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de factuurdatum die 
betrekking heeft op de levering waarin de zaken ter zake waarvan koper reclame wenst te 
maken, zijn opgenomen geweest. 

12.9 Cugla is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang koper enige factuur 
onbetaald laat. 

13. OVERMACHT 
13.1 Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier nadrukkelijk in ieder geval onder begrepen gebrek aan, 

staking of ziekte van het personeel van Cugla en bij door haar ingeschakelde derden, technische 
bedrijfsstoornissen, gelddevaluatie, brand, molest, overstromingen, stakingen, gebrek aan 
grondstoffen, blokkades, in- en uitvoerverboden, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, 
materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan Cugla leveren van de aan koper door te leveren zaken 
of grondstoffen door derden, energiecrises, in beslag nemingen van voorraden, inventaris, ook bij 
derden, bedrijfsstagnaties, beperkingen of stopzettingen van leveringen door de Openbare 
Nutsbedrijven, optreden van vakbonden, prik- of stiptheidsacties, onvoorziene problemen bij 
productie of transport, overige bedrijfsstoornissen bij Cugla en derden, liquiditeitsproblemen bij 
Cugla en derden, oorlogshandelingen alsmede iedere andere omstandigheid die niet uitsluitend 
van de wil van Cugla afhankelijk is, geeft Cugla te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te 
overschrijden ofwel de met koper gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Cugla te dier 
zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtssituatie langer dan vier 
maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus 
luidende schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval Cugla geen schadevergoeding 
verschuldigd is. Indien op het moment van de ontbinding ingevolge dit artikel reeds door Cugla 
een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is koper gehouden het reeds geleverde te 
betalen met inachtneming van de overeengekomen prijs, vermeerderd met eventueel door Cugla 
reeds gemaakte kosten. 

  
14. AANSPRAKELIJKHEID 
14.1 Cugla is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming harerzijds of onrechtmatige daad harerzijds 

uitsluitend gehouden tot betaling van de schadevergoeding die maximaal bedraagt de 
factuurwaarde exclusief btw van de geleverde zaken en/of verstrekte diensten waardoor of in 
verband waarmee de schade is veroorzaakt. Cugla is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige 
schade indien koper op het moment, waarop de hiervoor bedoelde schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Cugla. 
Het in de eerste zin bepaalde geldt niét indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Cugla zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niét begrepen haar niét-
leidinggevende ondergeschikten. Cugla is niét aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 
nadrukkelijk mede doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, onvoorziene 
uitgaven, gemiste besparingen, stilligschade, gevolg schades (ook bij derden) en andere vormen 
van vermogensschade, waaronder begrepen de volledige buitengerechtelijke incassokosten 
alsmede gerechtelijke kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen alle mogelijke 
aanspraken van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen eindafnemers alsmede 
personeelsleden van koper, en evenmin voor letselschade, schade aan roerende dan wel 
onroerende zaken, het verloren gaan van toegevoegde waarde als gevolg van roekeloosheid van 
Cugla zelve, waaronder niét begrepen haar niét-leidinggevende ondergeschikten. De 
aansprakelijkheid voor schade, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door 
opzet of grove schuld van niét-leidinggevende ondergeschikten en derden als door Cugla bij de 
uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten ingeschakeld, is volledig uitgesloten. Koper is 
voorts gehouden Cugla nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, 
waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend mede begrepen de eigen personeelsleden van 
koper, eindafnemers, ter zake van beweerde schade uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin 
des woords, ontstaan door of in verband met de geleverde zaken, of verstrekte diensten, tenzij de 
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schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cugla zelve bij de uitvoering van de 
overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niét-leidinggevende ondergeschikten. 

14.2 De in het vorige lid verwoorde vrijwaring omvat mede dat koper aan Cugla alle kosten van 
juridische en overige bijstand verschuldigd is, die Cugla moet maken teneinde zich te verweren 
tegen een schadeaanspraak van zulk een derde. 

14.3 Koper dient zich ervan te vergewissen dat de door koper bestelde zaken bij Cugla alsmede de 
daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie, voldoen aan alle in het land van 
bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de zaken en de conformiteit met de 
bepalingen van overheidswege is voor risico van koper. 

14.4 Alle door Cugla gegeven adviezen, instructies, opgaven en mededelingen omtrent kwaliteiten, 
eigenschappen, mogelijk gebruik van door Cugla te leveren zaken zijn volstrekt vrijblijvend. Cugla 
kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit genoemde 
advisering dan wel verstrekte informatie en koper is  gehouden Cugla ter zake jegens alle 
aanspraken van derden te vrijwaren. 

14.5 Alle vorderingsrechten van koper jegens Cugla, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de 
nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige 
andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de eerste dag waarop 
koper bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en koper de 
betreffende vorderingen niét binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt. 

14.6 Schade die (mede) is ontstaan door een product van koper waarin een product van Cugla is 
verwerkt, wordt geacht te zijn veroorzaakt door een gebrek dat geheel of in belangrijke mate is 
toe te rekenen aan koper en dient derhalve voor zijn rekening te komen, tenzij koper bewijst dat 
de schade uitsluitend is ontstaan door een gebrek in het  product van Cugla, welk gebrek bij een 
normale adequate controle, voorafgaand aan, tijdens of na de productie door koper, 
respectievelijk het door hem ingeschakelde personeel respectievelijk door hem ingeschakelde 
hulppersonen, niet is of kon worden ontdekt. 

14.7 Indien komt vast te staan dat zowel koper als Cugla mede aansprakelijk zijn voor de 
veroorzaakte schade, zal Cugla gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan koper naar 
evenredigheid van de mate waarin het product in het gebrekkige product is verwerkt, met als 
maximum het in het eerste lid genoemde bedrag ter hoogte van de factuurwaarde. 

14.8 Koper verplicht zich ertoe het gebruik, de bewerking of verwerking van producten als door Cugla 
aan koper te leveren slechts door gekwalificeerd personeel te laten plaatsvinden respectievelijk 
uitvoeren, dat ter zake van het gebruik, de bewerking of verwerking volledig op de hoogte is met 
aard en natuur van de door Cugla te leveren producten, alsmede met de risico’s, verbonden aan 
het gebruik, deze bewerking en/of verwerking, terwijl het gebruik, de bewerking en/of verwerking 
onder gekwalificeerd toezicht zal plaatsvinden. Koper is voorts gehouden om als deskundige 
met de door Cugla te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken 
en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel 
dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Bij doorlevering aan derden is koper 
uitdrukkelijk gehouden aandacht te vragen voor de door Cugla verstrekte informatie. 

14.9 Koper stelt Cugla schadeloos ter zake van alle schade als door Cugla geleden ten gevolge van 
iedere schadeaanspraak van derden naar aanleiding van schending zijdens Cugla van octrooien 
en/of andere rechten van industriële en intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik van door 
koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en 
dergelijke. 

14.10 Indien Cugla door een derde rechtstreeks wordt aangesproken op grond van de wettelijke 
regeling inzake productenaansprakelijkheid is koper verplicht Cugla op eerste verzoek het 
ontwerp van het product waarvan het product van Cugla een onderdeel vormt, ter hand te 
stellen. 

14.11 Koper verplicht zich in ieder geval tegenover Cugla ieder product waarin producten van Cugla 
zijn verwerkt of opgenomen, te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin 
gewaarschuwd wordt voor de risico’s als bij gewoon evenals bij oneigenlijk gebruik van het 
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product en /of haar verpakking te verwachten. Cugla zal op ons eerste verzoek een dergelijke 
gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen. 

14.12 Voor zover Cugla producten heeft vervaardigd conform de instructies van koper, stelt koper 
Cugla uitdrukkelijk schadeloos voor iedere aanspraak die haar grondslag vindt in een gebrek in 
het product, waarin het product van Cugla is verwerkt respectievelijk het product zelve, 
hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims, gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake 
productenaansprakelijkheid. 

14.13 Indien het door Cugla vervaardigde product een eindproduct is, zal koper Cugla  onverminderd 
het hierboven bepaalde in ieder geval schadeloos stellen voor alle schadeclaims van derden, 
zijn eigen personeelsleden hieronder begrepen, ter zake van schade als door een dergelijk 
product veroorzaakt, nadat ter zake van dit product door of namens koper of door derden (niet 
zijnde consument/eindgebruikers) de oorspronkelijke verpakking en/of gebruiksaanwijzing als 
door Cugla of namens Cugla aangebracht, is verwijderd, veranderd of anderszins verwerkt om 
welke reden dan ook. 

14.14 In alle gevallen waarin koper uit hoofde van deze bepaling gehouden is Cugla  schadeloos te 
stellen, is hij eveneens gehouden op Cugla’s eerste verzoek gehoor te geven aan Cugla’s 
oproep Cugla in een gerechtelijke procedure te vrijwaren. 

 
15. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM 
15.1 Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot van Cugla afkomstige of 

door Cugla gebruikte computerprogramma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, 
tekeningen, drukwerk, procedures, websites, catalogussen en dergelijke blijven uitdrukkelijk en 
uitsluitend eigendom van Cugla. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de 
uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Cugla voorbehouden. 

15.2 Het is koper zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cugla niet toegestaan om te 
verwijzen naar aan Cugla verstrekte opdrachten in publicaties of advertenties alsmede om 
anderszins naar de onderhavige overeenkomst te verwijzen. Koper is niet gerechtigd om in 
brochures, catalogussen, folders, advertenties, websites, kranten dan wel ander 
publiciteitsmateriaal dan wel anderszins, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Cugla, op enigerlei wijze aan het bestaan van een overeenkomst te refereren. Het is koper 
zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cugla niet toegestaan om de naam van 
Cugla te gebruiken. 

 
16. MONSTERS 
16.1 De door koper bij Cugla verzochte monsters zullen door Cugla bij koper in rekening worden 

gebracht op het moment van levering. Deze monsters zullen aan koper door Cugla volledig 
worden gecrediteerd onder de voorwaarde dat deze monsters, ongebruikt, binnen 30 dagen na 
aflevering bij koper zullen worden geretourneerd aan Cugla. Voldoet de koper niet aan deze 
voorwaarde, dan is koper het in rekening gebrachte bedrag, alsmede de transportkosten en de 
omzetbelasting, direct aan Cugla verschuldigd. 

 
17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
17.1 Op de door deze voorwaarden beheerste rechtsbetrekkingen alsmede op overeenkomsten die 

daarvan een uitvloeisel zijn dan wel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht 
betreffende het Rijk in Europa van toepassing. 

17.2 Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die geschillen welke slechts door één van de 
partij als zodanig worden beschouwd, die met betrekking tot, verband houdende met of 
voortvloeiende uit de uitvoering dan wel interpretatie van de door deze voorwaarden beheerste 
onderhandelingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten en overeenkomsten en dergelijke 
mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
locatie Breda, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de rechtbank, 
sector kanton behoort, in welke gevallen het geschil ter beslechting zal worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechtbank, sector kanton. 
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Aanvullende leverings-en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de verhuur van minisilo’s, 
welke aanvullend van toepassing zijn, onverminderd het bepaalde in bovenstaande algemene 
leverings-en betalingsvoorwaarden. 
 
Bestellen en aflevering: De levertijd van een nieuw te plaatsen minisilo is, mits voorradig en 

behoudens overmacht, maximaal 5 werkdagen na afroep. 
Huur: De huur wordt berekend voor alle werkdagen dat de minisilo op de 

bouwplaats gestaan heeft. 
Huur aanvang: Vanaf de dag volgend op de dag van levering. 
Huur einde: De dag van opgeven afhaalmelding is de laatste dag die Doorberekend 

wordt. 
Terugname: Resthoeveelheden in silo worden niet gecrediteerd. De huurder komt te 

zake geen vordering uit onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde 
verrijking toe. Big bags (met en zonder mortel) worden niet retour 
genomen. 

Beschadiging: Schades toegebracht aan de minisilo, menger, besturingskast door ruw 
en ondeskundig gebruik, vallen of kloppen met stalen voorwerpen of 
anderszins en schoonmaakkosten zijn voor rekening van de huurder/ 
gebruiker. 

Storingen: Stagnatie en dientengevolge geleden en te lijden schade, veroorzaakt 
door niet functioneren van de minisilo is niet voor rekening van Cugla BV. 
Reparaties van storingen, die niet zijn ontstaan door Cugla, worden in 
rekening gebracht. 

Diefstal: Is voor rekening en risico van huurder/gebruiker. 
Richtlijnen voor plaatsing: (Zie bijlage) Huurder dient bijgaande richtlijnen voor plaatsing nauwkeurig 

op te volgen. 
 
RICHTLIJNEN VOOR PLAATSING EN GEBRUIK VAN DE CUGLA MINISILO. (BESTAANDE UIT: 
SILO (INCL. MENGER), WATERTANKS EN SCHAKELKAST) 

 
1. Ten aanzien van de silostandplaats geldt: 

- De per silo benodigde vrije grondoppervlakte bedraagt: 2 x 2 = 4 m2; 
- De hoogte van de minisilo is max. 3 m; 
- De ondergrond voor plaatsing van de silo moet stevig, horizontaal en egaal zijn en  
 niet onderspoelt, i.v.m. het totale gewicht in gevulde staat. 

2. In verband met de silo aan- en afvoer geldt: 
- Silostandplaats en de aanrijweg moeten op gelijke hoogte liggen; 
- De aanrijweg moet stevig zijn, zodat de silowagen niet kan wegzakken; 
- De aanrijweg moet vrij zijn van obstakels, slangen en elektrische draden; 
- Opladen en afladen van de silo moet van dezelfde zijde kunnen geschieden; 
- Bij afvoer dient de silo, tenzij anders door u gemeld, leeg te zijn en bereikbaar; 
- Wachturen, wegens onbereikbaarheid van de silo, worden in rekening gebracht. 

3. Ten behoeve van de aansluiting van water en elektra op de bedieningskast, gelden de volgende 
aansluitgegevens: 
- Water: aanvoer d.m.v. een 3/4 “ slang, de koppeling dient van het type GEKA 3/4”  
 model te zijn; 
- Elektra: 380 volt, 32 ampère gezekerd, aansluiting d.m.v. een 5-polige Eurostekker. 

4. Ten aanzien van het gebruik geldt: 
- Zonder toestemming van Cugla B.V., mag niets aan de silo, menger of  bedieningskast worden  
    gewijzigd; 
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- De Cugla minisilo mag uitsluitend gebruikt worden met Cugla mortels; 
- Kloppen tegen de trechter of wanden van de silo mag alleen met een hamer van  
 rubber of hout; 
- In geval van ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, storm, invallende  

  vorst, dooi e.d.) dient de huurder/gebruiker ervoor zorg te dragen dat te allen tijde de veilige 
stand (loodrecht) van de silo gewaarborgd is en blijft. Indien nodig dient de huurder/gebruiker 
zodanige voorzieningen te treffen dat de veilige stand gewaarborgd blijft; 

- In geval van vorst dienen vorstgevoelige onderdelen (waaronder met name de bedieningskast) 
vorstvrij te worden gehouden. Leidingen en overige vochthoudende onderdelen moeten worden 
afgetapt en drooggehouden. 

5. Totstandkoming van overeenkomsten. 
Overeenkomsten tussen leverancier en koper komen slechts tot stand doordat leverancier de 
order van koper bevestigd dan wel wanneer de leverancier aan de uitvoering van de order is 
begonnen. Elke door bemiddeling van een wederverkoper af te sluiten overeenkomst, die 
tevens de verrichting van diensten betreft, wordt uitsluitend rechtstreeks door leverancier aan 
koper bevestigd behoudens in geval schriftelijk bij overeenkomst hiervan wordt afgeweken. 
Indien gedurende de rit van het vervoermiddel en/of het transport van de hulpmiddelen van de 
openbare weg naar de plaats van aflevering of het werk, tijdens de lossing, het uit- of inladen, 
de eventuele verplaatsing(en), of tijdens de terugkeer van eerder genoemde plaats(en) naar de 
openbare weg, schade aan het vervoermiddel en/of de hulpmiddel(en), schade aan derden, de 
koper of leverancier zelve, c.q. aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst, 
mocht zijn toegebracht, is koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat de 
schade veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoermiddel. 
Indien en voor zover leverancier mocht worden aangesproken tot vergoeding van schade als 
vorenbedoeld, is koper verplicht leverancier ter zake te vrijwaren en hem op eerste aanmaning 
al datgene te vergoeden wat leverancier aan degene die hem tot schadevergoeding aansprak, 
mocht hebben moeten voldoen. In dat geval neemt wederverkoper alle verplichtingen 
beschreven in de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden op zich. Afspraken met 
vertegenwoordigings- onbevoegden van leverancier binden leverancier niet tenzij en voor zover 
deze alsnog door haar schriftelijk zijn bevestigd. Conform het gestelde in de 
“leveringsvoorwaarden voor silo-gebruik” geldt. 

6. Ten aanzien van het verplaatsen van een silo: 
- Verantwoordelijkheid is voor huurder/gebruiker; 
- Alvorens de silo te verplaatsen dienen de poten ingeschoven te worden. 

7. Ten aanzien van schade en diefstal en schoonmaken geldt: 
- Schade ontstaan aan de silo bij het op- of afladen van de silo, menger of  

  bedieningskast is voor rekening van Cugla B.V. 
 - Beschadiging aan silo, menger en bedieningskast ontstaan op het bouwwerk,  

 zullen worden hersteld voor rekening van de huurder. Dit geldt voor schade  
 ontstaan door omvallen, ondeskundig of ruw gebruik, kloppen met metalen 

 voorwerpen of hamer; 
- Diefstal is voor rekening van de huurder; 
- Schade en diefstal dienen direct te worden gemeld aan Cugla B.V.; 
- Voor sterk vervuilde silo’s met apparatuur worden schoonmaakkosten in rekening  
 gebracht. 

8. Ten aanzien van retour leveringen van droge mortel: 
- Resthoeveelheden worden niet gecrediteerd; 
- Lege big bags worden niet retour genomen. 

 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 
(inschrijvingsnummer 20031768) alsmede bij de vestiging van Cugla te Breda en staan op de 
website www.cugla.nl  
Breda, juli 2019 
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