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Algemene voorwaarden: 

 

1: Definitie: 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder: 

A. Verkoper: Houthandel Jumbowood B.V. gevestigd te ( 1613 DZ) Grootebroek aan het adres 

Nijverheidsweg 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67478034. 

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur op telefoonnummer: 0228-

522444/0228-750928 of per e-mailadres: info@jumbowood.nl. 

B. Koper: Iedere derde met wie verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie verkoper 

een aanbieding doet, b1. Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf. B2. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf. 

C. Overeenkomst: Iedere verbintenis die tussen koper en de verkoper tot stand komt. 

D. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper 

georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of 

diensten,  t/m het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van en of 

meer technieken voor communicatie op afstand. 

E. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 

een overeenkomst , zonder dat koper en de verkoper fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals( 

maar niet beperkt tot) per telefoon, e-mail en internet. 

F. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; 

G. Dag: kalenderdag 

H. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die 

aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

I. Aflevering: feitelijk aanbieding aan de koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de 

overeengekomen zaken en/of half gerede producten. 
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2: Toepasselijkheid: 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst 

tussen verkoper en koper. Elk aanbod of offerte vindt plaats onder toepasselijkverklaring van 

deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus 

tot stand gekomen overeenkomst. 

2. Alvorens de overeenkomst wordt gesloten, stelt de verkoper de tekst van deze algemene 

voorwaarden aan de koper beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene 

voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de verkoper voordat de overeenkomst 

wordt gesloten, aangeven dat de koper de algemene voorwaarden kan inzien, al  dan niet 

elektronisch, en dat deze op eerste verzoeken van de koper zo spoedig mogelijk gratis 

worden toegezonden, In geval er sprake is dat de overkomst op afstand wordt gesloten kan 

de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de koper ter 

beschikking worden geteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige 

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

3. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is 

overeengekomen voor de desbetreffende transactie. 

3: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten: 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de 

verkoper. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat 

de acceptatie van het aanbod verkoper heeft bereikt. 

2. De overeenkomst komt slecht tot stand, indien de acceptatie van het aanbod verkoper heeft 

bereikt en koper heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van 

het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Feitelijk uitvoering door de verkoper of een door de 

verkoper verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 

3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze 

schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de verkoper en de koper hieraan verbonden. 

4. De verkoper kan niet aan zijn aanbieding  worden gehouden indien de koper had behoren te 

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevatten. 

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en 

verplichtingen zijn, die aan het aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

6. De verkoper kan zicht (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de 

koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die 

van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomt op afstand. Indien de 

verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te 

gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling  of aanvraag te weigeren of aan de 

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
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7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden 

aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot 

stand, indien verkoper aan koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te 

stemmen. 

8. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen 

slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. 

9. Indien verkoper ondanks het ontbreken van een geaccepteerde offerte een aanvang maakt 

met de uitvoering van de werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te 

vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte met toepassing van deze 

algemene levering- en betalingsvoorwaarden. 

10. In offertes van de verkoper genoemde levertijden en andere voor de verkoper te verrichten 

prestaties genoemde termijnen zijn indicatief; overschrijding ervan geeft de koper geen 

aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 

 

4: De Overeenkomst op afstand: 

 

1. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of 

aanvulling op artikel 3. Bij tegenstrijdigheid prevaleert de tekst van artikel 4. 

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het 

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het 

bepaalde in lid 6 van het vorige artikel. 

3. De verkoper bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding 

van het aanbod. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaardig door de verkoper 

niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 

4. De verkoper zal ten aanzien van de consument nimmer afbreuk doen aan de bepalingen 

zoals zijn opgenomen in afdeling 7.1.9A van het burgerlijk wetboek (art. 7:46a BW e.v.) mits 

de bezoeker van de website voor het plaatsen van een bestelling onverwijld heeft gemeld 

dat hij consument is, althans dat de bestelling voor Prive (eigen) gebruik is, krachtens de 

gebruikersvoorwaarden van de website (Disclaimer). 
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5: Prijzen 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders gemeld, zijn de prijzen van de verkoper: vermeld in euro’s 

2. Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de 

inkoopprijzen, lonen. Loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies 

en andere kosten; 

3. Gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf” 

4. Inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rente; 

5. Inclusief eventuele kosten van verpakking en verzekering. 

6. Vrachtkosten zijn  € 35,00 binnen Noord-Holland en  afhankelijk van uw woonplaats worden 

de transportkosten berekend voor de rest van Nederland met een minimum van € 55,00 tot 

€ 100,00, voor levering op de Waddeneilanden en buiten Nederland kan contact worden 

opgenomen met Jumbowood.  

7. Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar 

voor de op- of aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed 

hebben op de overeengekomen prijs. 

8. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van 

de koper en mogen door verkoper aan koper worden doorberekend. In dit geval heeft de 

koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 13 

genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 

 

 

6: (af)levering, levertijden, risico en oplevering 

 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de 

aflevering moet zijn verricht.  Als algemene richtlijn zullen de leveringen binnen 2 weken 

plaats vinden. Indien dat niet haalbaar is, zal de klant op de hoogte worden gebracht. 

2. Bij niet tijdige levering van de vermoedelijke levertijd dient de koper verkoper derhalve 

schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een nadere termijn te stellen zijn verplichtingen 

alsnog na te komen. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke 

levertijd met een maximum van twee maanden. Indien sprake is van vertraging bij de 

bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt 

koper hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een 

dergelijk geval heeft een koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
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3. De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn 

bezit zijn. 

4. In geval van ontbinding op grond van het tweede lig zal de verkoper het bedrag dat de koper 

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 

terugbetalen. 

5. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of 

vermoedelijke levertijd is de verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook 

genaamd. 

6. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt aflevering op kosten van de koper, 

transportkosten zijn € 35,00 binnen Noord-Holland,  afhankelijk van uw woonplaats worden 

de transportkosten berekend voor de rest van Nederland met een minimum van € 55,00 tot 

€ 100,00, muv. de waddeneilanden.  

7. Verkoper wijst koper er tijdig voor de (af)levering op, dat koper gehouden is om ervoor te 

zorgen dat er bij (af)levering iemand aanwezig is om de chauffeur te assisteren. 

8. Koper is aansprakelijk voor afwijkingen in het aantal eenheden in de offerte/order, al dan 

niet door verkoper opgemeten of geadviseerd. 

9. Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, ook indien de eigendom op 

een ander tijdstip overgaat. 

10. Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de 

overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de 

betalingsverplichting van de koper te vorderen. Totdat koper voldoende zekerheid voor 

betaling heeft verschaft, is de verkoper gerechtigd de af- of oplevering op te schorten. Koper 

is aansprakelijk voor de door verkoper door deze vertraagde af- of oplevering te lijden 

schade. 

11. Indien verkoper de geleverde materialen tevens bij of ten behoeve van koper zal laten 

installeren, is koper gehouden tot vergoeding van meerwerk of wachttijd indien de 

uitvoering van de werkzaamheden niet kan aanvangen op het afgesproken tijdstip of niet in 

een ononderbroken periode kunnen worden uitgevoerd door omstandigheden die niet aan 

verkoper kunnen worden toegerekend. 

12. Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper medewerking te verlenen aan oplevering 

van de door Rapido Allround Service uitgevoerde werkzaamheden. Indien koper niet bij de  

oplevering aanwezig is, dan is hij gehouden de werkzaamheden binnen 2 dagen te keuren. 

Laat koper na de werkzaamheden tijdig te keuren, dan gelden de werkzaamheden als 

opgeleverd en aanvaard. 

13. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een 

deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, 

is verkoper bevoegd elke gedeelte afzonderlijk te facturen. 

14. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich 

inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de 

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel 

wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten 
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en is de koper vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele 

retourzending voor rekening van de verkoper komen. 

15. Chauffeurs lossen naast de wagen, maar niet op een openbare weg. 

 

 

 

7: Montage: (Rapido Allround Service)en/of andere samenwerkende montage aannemers. 

 

1. De loopafstand van de parkeergelegenheid naar de auto van Rapido Allround Service mag 

maximaal 50 meter bedragen. Indien deze afstand groter is, dient dit schriftelijk aangegeven 

te worden bij de opdrachtgever in deze te noemen Houthandel Jumbowood door de 

opdrachtgever cq koper, waarbij Houthandel Jumbowood de extra tijd die wordt verbruikt in 

rekening kan en mag brengen. 

2. De bouwplaats dient vanaf de parkeergelegenheid goed bereikbaar te zijn via een normaal te 

belopen pad/terrein, vrij van obstakels zoals bijvoorbeeld: bruggetjes, struiken/bomen, 

sloten, heggen, bouw en/of sloopafval e.d. Transport van het hout e.d. via de garage of 

woonhuis zijn voor rekening en risico van opdrachtgever cq koper. Opdrachtgever cq koper 

dient ervoor te zorgen de bouwplaats bereikbaar is via een effen beloopbaar pad/terrein, 

welke tenminste 120 cm breed is en een vrije hoogte van 250cm heeft. 

3. De bouwplaats dient door opdrachtgever cq koper op de door hem/haar gewenste hoogte te 

zijn gebracht, met een zandbed van circa 15cm dikte. Het zandbed dient redelijk waterpas te 

liggen (max. 1 cm verloop per m1). Tevens dient het zandbed minimaal de afmeting van de 

bestelde maatvoering te hebben, waarbij het advies van Rapido Allround Service  het advies 

geeft het zandbed iets groter aan te houden. Tips om de juiste hoogte van een zandbed te 

bepalen: onderzijde ringbalk fundering is gelijk aan bovenzijde van bijvoorbeeld uw 

bestrating of maaiveld. De hoogte van het zandbed is dus gelijk aan de bovenzijde van 

bestrating of maaiveld. Indien de huidige ondergrond van de bouwplaats, bijvoorbeeld: 

beton, bestrating of grind is, dient dit voor de montagedatum door opdrachtgever cq koper 

verwijderd te worden.  

4. De bodem waarop gebouwd moet worden dient vrij te zijn van puin, boomstronken of 

andere materialen die het inslaan van palen bemoeilijken of onmogelijk houden. 

5. Indien er leidingen in de bodem van de montageplaats aanwezig zijn, dient de opdrachtgever 

cq koper dit vooraf schriftelijk door te geven aan Houthandel Jumbowood en tevens dient de 
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opdrachtgever cq koper te zorgen dat op de montagedatum aangegeven is waar de leidingen 

zich bevinden, indien geen bericht, dan gaat Houthandel Jumbowood er vanuit dat er geen 

leidingen aanwezig zijn. Alle risico’s met eventuele gevolgen in welke vorm dan ook zijn voor 

opdrachtgever cq koper. 

6. Opdrachtgever cq koper dient er rekening mee te houden dat er circa 60cm. vrije 

opbouwruimte nodig is om rondom het bestelde product. Tenzij anders is besproken met 

Houthandel Jumbowood. 

7. Indien de montageplaats op de montagedatum niet gereed is voor montage en er door 

Rapido Allround Service eventueel extra handelingen, in welke vorm dan ook, moeten 

worden verricht, zullen deze in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever cq koper. 

Indien montage onmogelijk blijkt te zijn door nalatigheid van de opdrachtgever cq koper, dan 

dient het volledige bedrag van het bestelde product, inclusief montagekosten, te worden 

voldaan aan Houthandel Jumbowood. 

8. Hout is een levend product en blijft altijd werken (uitzetten en krimpen). Het is dan ook 

verstandig om de schuur of berging altijd te beitsen/olie en daarvoor de instructies op het 

verfblik op te volgen. Wanneer een schuur of berging niet of niet voldoende is behandeld kan 

er geen aanspraak op garantie worden gedaan. Ramen en deuren dienen dan ook altijd 3 x 

behandeld te worden met beits of olie wanneer dit niet het geval is vervalt hierop de 

garantie. 

9. Rapido Allround Service is een zelfstandige onderneming en geen onderdeel van Jumbowood 

B.V.  Aansprakelijkheid voor constructie en montage vallen ten alle tijden voor rekening van 

Allround Service en niet voor Jumbowood B.V. 

 

8: Inspectie en reclame 

 

1. Koper is verplicht de afgeleverde/opgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) 

inspecteren bij oplevering. 

2. Koper dient bij aflevering/oplevering terstond een afleveringsbewijs/opleveringsbewijs te 

ondertekenen. 

3. Als bij aflevering/oplevering van zaken gebreken ( in de zin van kwaliteit, 

maatverschillen)worden geconstateerd, dient de koper op het 

ontvangstbewijs/opleverbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient de 

koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering/oplevering de verkoper hiervan schriftelijk, 

met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan koper geacht 

wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd gekregen. 

Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de maatvoering, is toegestaan met 10% 

over- of ondermaat. 

4. Niet- zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 3 gestelde termijn 

geconstateerd konden worden , dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment 
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waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 

30 (dertig) dagen na aflevering/oplevering van de zaken, schriftelijk aan verkoper te zijn 

gemeld. 

5. Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 7.3 en 7.4 vermelde 

termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft koper ter zake geen 

aanspraak meer jegens verkoper. 

6. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 

7. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in 

elk geval niet later dan 60(zestig) werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen 

gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te  

(laten stellen). Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk  zijn bewerkt of 

verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding, tenzij de bewerking of 

verwerking door verkoper heeft plaatsgevonden. 

8. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een 

schadevergoeding tot ten hoogte de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij 

de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van 

indirecte schade is verkoper niet verplicht.  

 

9: Garantie 

 

1. Verkoper verbindt zich jegens koper hem de zaken te leveren en/of werkzaamheden te 

verrichten in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later 

gewijzigde) offerte is omschreven. Verkoper staat er jegens koper voor in de zaken bij af- of 

oplevering die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij 

normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door 

partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. 

2. Hout, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor 

‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het 

onderdeel is acceptabel. 

3. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming 

corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling of 

onvoldoende zorg daarvoor. 

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening – ook wanneer dit betreft kleur- 

en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van 

verdelgingsmiddelen, slijtvastheid, stof en ander verontreinigingen in de afwerklaag en 

dergelijke, welke uit technische oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke 

normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit. 

5. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en 

onverminderd het elders in deze voorwaarden of offerte bepaalde, heeft verkoper de keuze 
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tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij de verkoper 

voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. 

Kosten die ten deze door verkoper worden gemaakt komen voor zijn rekening. 

6. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders 

overeengekomen wordt de garantie gegeven tot een halfjaar (6 maanden) na datum (af-of 

op)levering. 

7. Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling zal in elke 

geval geen afbreuk doen aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de verkoper kan 

doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand. 

 

 

 

10: Aansprakelijkheid en vrijwaring. 

1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of haar 

leidinggevende personeel, is de  contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van verkoper 

jegens koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde materialen ter zake 

waarvan de contractuele  en/of wettelijke aansprakelijkheid van verkoper is ontstaan, dan 

wel, indien en voor zover verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende 

schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat verkoper van haar 

verzekeraar uitgekeerd krijgt. 

2. Verkoper is jegens koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook: - voor schade die het 

gevolg is van werkzaamheden die koper tegen het advies van verkoper in wil 

(doen)verrichten of beletten; - voor schade die te wijten is aan ongeschiktheid van het 

geleverde materiaal voor bijzonder gebruik daarvan of gebruik op een bijzondere plaats, 

tenzij koper voor het sluiten van de koopovereenkomst verkoper over deze bijzonderheid 

heeft geïnformeerd en verkoper heeft nagelaten koper te waarschuwen voor de 

ongeschiktheid van het materiaal; - voor schade die het gevolg is van het 

onbewerkt/onbehandeld laten of onjuiste bewerking/- behandeling (waardonder begrepen 

onvoldoende/onjuist onderhoud) door koper van geleverde en/of geplaatste materialen die 

voor het behoud daarvan verdere bewerking/behandeling nodig hebben; - voor schade die 

te wijten is aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en verkoper deze niet heeft 

aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen, waarbij overigens voor verlijmde 

vloeren en trapdelen geldt dat ook bij het voldoende vlak van de ondervloer geen 100% 

verlijming met de ondervloer mogelijk is; - Voor schade die ontstaan is uit hoofde van het 

niet blijvend  droog zijn van de ondervloer, mits verkoper vooraf de vochtigheidsgraad van de 

vloer heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden 

niet uit te voeren;  a. een onjuiste samenstelling van de tussen- en /of ondervloer, indien en 
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voor zover deze niet door verkoper is aangebracht; b. extreme veranderingen in het 

luchtvochtigheidpercentage c.q. van de temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te laag 

luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten; c. 

constructiefouten in het perceel; d. verkleuringen, krimpnaden en/of scheurtjes ontstaan 

door directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv.-leidingen en haarden dan wel als 

gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw. e. gewijzigde 

overheidsregels of gewijzigde interpretatie van overheidsregels. 

3. Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door verkoper aan 

koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de 

oorzaak of tijdstip van ontstaan. 

 

11: Betaling: 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant of per 

pinbetaling bij af- of oplevering van de zaken. Bij overeengekomen niet- contante betaling 

dient de verschuldigde koopprijs binnen 3 (drie) dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde 

vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens 

toestemming van verkoper. 

2. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. 

3. Verkoper zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft 

de koper de gelegenheid binnen 7 (zeven) dagen, na ontvangst van deze 

betalingsherinnering, alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering 

nog niet is betaald, is verkoper gerechtigd rente in rekening te brengen bij de koper.  a.  

Verkoper berekend tot de dag der algehele voldoening de wettelijke (handels)rente over het 

achterstallige bedrag,  te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Telkens 

na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend 

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Een gedeelte van een maand geldt 

hierbij als een volle maand. b. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan de maximaal 

vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten”, met 

een minimum van € 160,00 excl. BTW per factuur voor de zakelijke koper in de zin van artikel 

1 sub b van deze voorwaarden. Indien koper consument is in de zin van artikel 1 sub b2, geldt 

echter een minimum van € 40,00 excl. BTW. 

4. Bij gebreke van tijdige betaling is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met koper 

lopende overeenkomsten te ontbinden of desgewenst de uitvoering op te schorten tot die 

betaling is geschied en zal verkoper voor de verdere levering contante/ pin betaling kunnen 

eisen. 

5. In geval liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging , surseance van 

betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar. In geval koper 

wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering 
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Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper of dood van koper zijn de vorderingen 

van verkoper op koper eveneens onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

 

12: Eigendomsvoorbehoud: 

 

1. De eigendom van de door verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke 

levering, pas over op de koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan 

verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het 

eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor 

risico van koper. 

2. Zonder toestemming van verkoper is koper, zolang volledige betaling niet heeft 

plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverd zaken aan derden 

te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: -  inde normale 

bedrijfsuitoefening van koper tot aan de datum van zijn faillissement , of – overeenkomstig 

de normale bestemming van de zaken. 

3. Indien koper niet of niet tijdig aan een of meer van zijn betalingsverplichting voldoet, is 

verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde 

zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt 

verkoper hierbij om het terrein en/of perceel waar de zaken zich bevinden te betreden 

teneinde deze  zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe verkoper per omgaande 

telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers 

eigendomsvoorbehoud vallende zaken  in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en 

dient dit terstond per mail aan verkoper te bevestigen. 

 

13: Overmacht: 

 

1. Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af- of op) leveren, heeft 

hij het recht de levering op te schorten, zolang de overmachttoestand voortduurt. In dat 

geval is koper niet gemachtigd tot enigerlei schadevergoeding. 

2. Indien door overmacht van verkoper de levering meer dan 2 (twee) maande vertraagt wordt, 

zijn zowel verkoper als koper de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval 

heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft 

in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding. 
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3. Indien de overmacht van verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is 

uitgevoerd, heeft koper, indien de resterende levering met meer dan twee maanden 

vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te 

behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook 

voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen over verplichting hetgeen 

hem reeds geleverd was naar verkoper terug te zenden voor rekening en risico van koper, 

indien koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zakendoor koper niet meer 

doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende 

zaken. 

4. Van overmacht aan de zijde van verkoper is in ieder geval sprake, indien verkoper na het 

sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze 

overeenkomst, of aan de voorbereidingen daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, 

waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 

uitvoerbelemmeringen,overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of 

langdurige ziekte van het ingeroosterde personeel, storingen in de levering van energie, alles 

zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen 

dan wel grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende 

transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts 

door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van verkoper ontstaan. 

 

14: Annulering en retourneming: 

1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is hij aan verkoper een schadevergoeding 

verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten 

betalen. Het percentage is bedoeld in de vorige zin bedraagt 25% indien de annulering van 

een overeenkomst door de koper geschiedt, terwijl de koper er al van in kennis is gesteld, dat 

de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan 

plaatsvinden.(Dit is van toepassing op bestellingen en montagewerkzaamheden). 

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de verkoper aannemelijk 

kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling 

van het meerdere. 

3. Niet tegenstaande het bepalen in artikel 6.7 kunnen af- of opgeleverde materialen door 

verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en op 

het juiste vochtigheidspeil zijn in de originele en ongeopende verpakking. De waarde van de 

retour gebrachte materialen zal aan koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 

25% retourkosten.    

4. Niet standaard bij verkoper op voorraad liggende materialen kunnen uitsluitend retour 

worden genomen, indien deze materialen door de leverancier van verkoper worden 

genomen. In dat geval is verkoper gerechtigd aan koper de retourkosten in rekening te 

brengen die door de leverancier aan verkoper worden berekend, welke kosten worden 
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vastgesteld op ten minste 25% van de waarde van de materialen met een minimum van € 

50,00. 

5. Indien koper van de mogelijkheid tot retourneming gebruik wenst te maken, dient hij de 

retour te nemen materialen bij  verkoper af te leveren. 

6. Maatwerk en materialen die uit een partij zijn geproduceerd of uit een partij afkomstig zijn, 

worden niet retour genomen door verkoper. 

7. Artikelen die speciaal zijn besteld  kunnen wij niet retour nemen. 

 

15: Annulering Consument bij overeenkomst op afstand: 

1. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of 

aanvulling op artikel 13. 

2. Indien is voldaan aan artikel 4.4 heeft de consument bij de aankoop van producten of bij de 

levering van diensten gedurende 14 werkdagen gerekend vanaf de dag van levering 

respectievelijk vanaf het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden. 

3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten voor herroeping almede de gederfde 

winst op de consument te verhalen, dan wel te verrekenen met de reed vooruitbetaalde 

betaling, voor zover dit wettelijk is toegestaan. 

16: Verzuim en ontbinding: 

 

1. De overeenkomst kan door verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechtelijke 

tussenkomst na een schriftelijke verklaring waarop koper in staat van faillissement wordt 

verklaard, voorlopige surseance  van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder 

curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 

ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

2. Door ontbinding word de vordering van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is 

aansprakelijk voor de uit dien hoofde door verkoper geleden schade. 

 

17: Communicatie:  

 

1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en 

mededelingen ten gevolge van het gebruik van mail/internet/telefoon tussen verkoper en de 

koper, is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. 
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18: Persoonsgegevens: 

 

1. Verkoper zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in zijn bestand. Deze gegevens 

zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband 

daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens zal 

geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens van de koper kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een 

dergelijk verzoek kan de koper schriftelijk of per mail indienen, dit kan verzonden worden 

naar info@jumbowood.nl / administatie@jumbowood.nl 

 

19: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden: 

 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze bekend 

zijn gemaakt. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de 

koper meest gunstige bepaling(en) voorrang. 

 

20: Toepasselijk recht en bevoegd rechter: 

 

1. Op overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden 

betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij 

uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet 

dwingendrechtelijk anders bepaald. 
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