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Adres:
Botermarkt 18
5256 AV Heusden
0416-666699
info@chebello.nl
www.chebello.nl

Openingstijden:
Wo 09.00 - 18.00 uur
Do 09.00 - 18.00 uur
Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 10.00 - 17.00 uur
Zo 13.00 - 17.00 uur

Bankrelatie:
ING: 8416069
IBAN:  NL41INGB0008416069
BIC:  INGBNL2A
BTW-nr: NL8108.79.906.B01
KvK nr: 17107421

Artikel 1. Definities
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening 
van een bedrijf of beroep;
Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten 
door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, 
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 
gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 
gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes
1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van 
maximaal 14 dagen.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren 
te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat.
3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door 
de consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde 
prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting 
onder 1)

Artikel 4. Levering
1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze 
hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor 
hem ter beschikking staan.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie 
of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor ri-
sico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder 
in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Door het plaatsen van een bestelling machtigt u gebruiker om indien nodig, uw gegevens 
op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie.
3. De kosten van transport zijn voor rekening van de consument en het risico tijdens het 
transport zijn voor gebruiker.
Voor bestellingen of artikelen die in verband met gewicht of omvang een speciale behan-
deling vragen kan daarbij nog een transporttoeslag bijkomen. Dit zal altijd geschieden na 
overleg met de klant.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker worden de producten indien mogelijk in een periode van 12 tot 14 we-
ken geleverd. Dit geldt weliswaar bij benadering maar de uiteindelijke levertijd, behoudens 
overmacht zal nooit meer dan 4 weken overschrijden. 
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en 
gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

Artikel 6. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- 
en fabricagefouten gedurende een periode van 10 dagen na levering althans gedurende 
een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een 
gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schrif-
telijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Geringe afwijkingen in kleur en afwerking zijn toegestaan.
4. De gebruiker kan er voor kiezen om het product te vervangen.
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behan-
deling en gebruik van het product.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek 
vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de 
koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte goederen bij levering - of zo spoedig daarna als mo-
gelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde 
goederen aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:  
-   of de juiste goederen zijn geleverd; 
-   of de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien 
deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument 
deze binnen 10 dagen na levering aan gebruiker te melden.

Artikel 9. Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niet-
temin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten 
van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het per-
centage van de verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeen-
komst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverho-
ging meer beloopt dan 5%. 

Artikel 10. Betaling
1. Betaling bij aflevering thuis door gebruiker bij consument dient te geschieden in contan-
ten of per mobiele pin.
2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, “als in overeenstemming 
is afgeweken van punt één” op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta 
waarin is gefactureerd. 
3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege 
in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare 
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in 
welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderin-
gen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk 
opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geld-
vordering verschuldigd:
- over de eerste F 500, -                         15%
- over het meerdere tot F 1.000, -            10%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs nood-
zakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze 
toelichting onder 8)

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende 
zaak danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die 
de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de bran-
che van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de 
consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in 
het onderhavige geval.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of 
grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar-
omtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker 
daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten 
nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opge-
schort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de over-
eenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd 
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde 
heeft.

Artikel 14. Kennisgeving
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings en/of betalingsvoorwaarden 
akkoord gaat. Gebruiker heeft het recht haar leverings, betalingsvoorwaarden en de in-
houd van de internetsite na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van 
geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de con-
sument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. (Zie ook: 
Artikelgewijze toelichting onder 10)

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepas-
sing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s 
Hertogenbosch

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.
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Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Che Bello vof, gevestigd en kantoorhoudende te Heusden hierna te noemen gebruiker. Door 
het aangaan van een overeenkomst met gebruiker zijn alle betrekkingen tussen gebruiker onderworpen aan deze algemene levering en verkoopvoorwaarden, voor 
zover daarvan in overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.


