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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CAMA BUSINESS VENTURE VOF 
op d.d 03-08-2016 gedeponeerd bij Rechtbank te Rotterdam onder nummer 30/2016 

Artikel 1  Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. CAMA: de vennootschap onder firma Cama Business Venture, statutair gevestigd te Bodegraven,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62172352;
2. Diensten: alle activiteiten van CAMA, die voorwerp zijn van een offerte, aanbieding of Overeenkomst,

waaronder het monteren van Producten en het bieden van overige ondersteuning bij het in gebruik
stellen van Producten en het verrichten van reparaties, zowel op locatie als op afstand,

3. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, die bij of via CAMA een order plaats, Producten bestelt en/of koopt of CAMA op andere wijze
opdracht geeft tot het verrichten van Diensten of leveren van Producten;

4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen CAMA en Klant met betrekking tot het leveren van
Diensten en Producten door CAMA, zulks tegen betaling van een bepaalde prijs door Klant;

5. Producten: één of meerdere roerende zaken, die deel uitmaken van het assortiment van CAMA.

Artikel 2  Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing – en maken onlosmakelijk deel uit van - alle

offertes, aanbiedingen, Diensten en leveringen van CAMA en op alle door CAMA met Klant gesloten
Overeenkomsten of door CAMA verrichte handelingen.

2. Tussen CAMA en de Klant staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden een Overeenkomst is gesloten, deze algemene voorwaarden ook op latere
aanbiedingen van CAMA en op latere tussen CAMA en de Klant gesloten Overeenkomsten
automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende
aanbiedingen en Overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en alleen voor de betreffende Overeenkomst.

4. CAMA wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, in welke vorm ook,
uitdrukkelijk van de hand. De algemene voorwaarden van de Klant binden CAMA uitsluitend indien en
voor zover door CAMA schriftelijk is aanvaard dat die voorwaarden met uitsluiting van deze algemene
voorwaarden van toepassing zullen zijn, welke aanvaarding alsdan uitsluitend geschied voor de
betreffende Overeenkomst.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze
inconsistent is met het bepaalde in enige door CAMA gedane aanbieding of enige tussen CAMA en
de Klant gesloten Overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of
Overeenkomst.

6. Indien op de Overeenkomst meerdere soorten algemene voorwaarden van toepassing zijn,
prevaleert het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

7. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8. CAMA is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. CAMA zal wijzigingen minimaal
twee weken voor de inwerkingtreding daarvan publiceren op haar website www.camabv.nl. Op de
Overeenkomst zullen de algemene voorwaarden van toepassing blijven, die van kracht waren op de
dag dat de betreffende Overeenkomst tussen CAMA en de Klant tot stand is gekomen.

http://www.camabv.nl/
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Artikel 3  Aanbiedingen 
1. Alle aanbieding en offertes van CAMA – in welke vorm ook - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij 

worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. 
2. Afbeeldingen, tekeningen, kleuren en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in 

offertes, aanbiedingen, brochures, orderbevestigingen en/of eventueel verstrekte proefexemplaren 
strekken slechts ter indicatie. Voor geringe afwijkingen, alsmede voor kennelijke verschrijvingen of 
vergissingen daarin, is CAMA niet aansprakelijk.  

3. De door CAMA verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schema's, prijslijsten, 
offertes, e.d. blijven eigendom van CAMA. Voor zover deze bij CAMA berusten, behoudt CAMA alle 
intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake, ongeacht of aan de Klant voor de 
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Zonder schriftelijke toestemming van CAMA is het de Klant niet toegestaan de aan de Klant verstrekte 
zaken te kopiëren, over te nemen, te verkopen, te wijzigingen, te verveelvoudigen en/of openbaar te 
maken of aan derden ter inzage te geven, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van door CAMA verschafte technische gegevens. De Klant vrijwaart CAMA voor alle aanspraken van 
derden ter zake mogelijk in dit verband geleden of te lijden schade. 
 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 
1. CAMA is slechts door een aanbieding of offerte gebonden, indien daarin een aanbiedingstermijn is 

opgenomen en de Klant de aanbieding of offerte binnen die termijn schriftelijk aanvaardt.  
2. Voor het overige komt een Overeenkomst tussen CAMA en de Klant eerst tot stand nadat CAMA de 

opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat CAMA feitelijk een begin heeft gemaakt van de 
uitvoering van de opdracht. De schriftelijke bevestiging wordt geacht de Overeenkomst tussen partijen 
juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant binnen 5 werkdagen na dagtekening van de bevestiging 
schriftelijk tegen de inhoud daarvan heeft geprotesteerd bij CAMA. 

3. Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van CAMA. Alle 
consequenties die hieraan verbonden zijn, waaronder een wijziging van de overeengekomen prijs, 
komen voor rekening van de Klant. 

 
Artikel 5  Prijzen 
1. Alle prijzen van CAMA zijn altijd in euro’s, gebaseerd op levering af fabriek (Ex Works) en exclusief 

omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief 
eventueel van toepassing zijnde (invoer)rechten, verpakkings-, reis- en verblijf, installatie-, montage-, 
afval- transport- en verzendkosten.  

2. Prijsopgaven zijn steeds gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande (inkoop)prijzen en andere 
voor het prijspeil relevante factoren. Prijzen kunnen zowel voor als na totstandkoming van de 
Overeenkomst wijzigen als gevolg van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, accijnzen, 
invoerrechten, leveranciersprijzen, vrachtkosten, wisselkoersen, arbeidslonen en/of sociale lasten of 
andere lasten. CAMA is gerechtigd deze wijzigingen aan de Klant door te berekenen. De 
doorberekening zal beperkt zijn tot een verhoging van maximaal 10% ten opzichte van de 
oorspronkelijke prijs. Bedraagt de verhoging meer dan 10%, heeft de Klant het recht de 
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 5 werkdagen nadat zij bekend is of kon zijn met de 
prijsverhoging. 

 
Artikel 6  Levering en risico-overgang 
1. Levertijden en installatieperioden worden door CAMA steeds naar beste weten opgegeven en zullen 

zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar vormen slechts een benadering en geen fatale 
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termijnen, zodat overschrijding daarvan de Klant nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak 
geeft op enige schadevergoeding of recht op ontbinding van de Overeenkomst. 

2. De levertijd en/of installatieperiode vangt aan, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, over 
alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in 
het bezit zijn van CAMA, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de 
overige noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. 

3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke CAMA bekend waren op het moment 
van het vaststellen van de levertijd en/of installatieperiode of als er sprake is van meerwerk wordt de 
levertijd en/of installatieperiode verlengd met de tijd, die nodig is om de Overeenkomst onder die 
omstandigheden uit te voeren c.q. de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om 
het meerwerk te verrichten. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Klant. 

4. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van Producten plaats op basis van de ICC 
Incoterms 2010, zulks meer specifiek op basis van levering Ex Works (af fabriek). Het risico van de 
Producten gaat in dat geval over naar Klant, zodra CAMA Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de 
Producten, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij CAMA of een derde klaar staan om 
door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van Klant te worden verzonden. Klant is zelf 
verantwoordelijk voor het transport, eventuele opslag, laden en lossen, verdere vervoerskosten en 
overige formaliteiten, zoals de bij invoer verschuldigde heffingen en te vervullen douaneformaliteiten. 
De Klant dient zich te verzekeren, die met de risico’s van het voorgaande gepaard gaan. 

5. Voor zover de bepalingen van de ICC Incoterms 2010 strijdig zijn met bepalingen in deze algemene 
voorwaarden prevaleren laatstbedoelde bepalingen. 

6. Indien partijen overeenkomen dat CAMA opdracht geeft voor het transport van de Producten, blijven 
zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport, tijdens het laden en lossen 
van de Producten en tijdens de plaatsing van de Producten bij de Klant voor rekening van de Klant, 
tenzij de Klant aannemelijk maakt dat beschadigingen of gebreken zijn ontstaan vóór het transport en 
de Klant tijdig en juist heeft gereclameerd als bedoeld in artikel 11. Voor eventuele schade ontstaan 
tijdens het laden en lossen en plaatsen van de Producten zijn CAMA, haar werknemers of door haar 
aangewezen personen nimmer aansprakelijk. De Klant dient zich te verzekeren tegen de risico’s, die 
met het bepaalde in dit artikel gepaard gaan. 

7. Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor het afhalen of het verzenden van de Producten, 
gelden de Producten nog immer als geleverd en is CAMA gerechtigd de Producten voor rekening en 
risico (waaronder het risico van kwaliteitsvermindering) van Klant op te (doen) slaan op een door 
CAMA te kiezen plaats. De klant blijft in een dergelijk geval gehouden de overeengekomen prijs voor 
de Producten te voldoen en de Producten af te nemen. 

8. Indien de Klant bij de verkoop van een nieuw product tegen inruil van een gebruikt product in 
afwachting van de levering van het nieuwe product het inruilobject blijft gebruiken, wordt CAMA eerst 
eigenaar van dit inruilobject nadat dit aan CAMA ter beschikking is gesteld. Tot dit moment komt het 
onderhoud voor het inruilobject en de kans op schade (waaronder als gevolg van verlies) voor 
rekening en risico van de Klant. 

9. In het geval van inruil van Producten, blijft het risico van de in te ruilen Producten voor de Klant tot op 
het moment dat hij deze ter beschikking heeft gesteld aan CAMA. Indien deze op dat moment in een 
andere staat verkeren dan op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten, althans dan op het 
moment dat de prijs van de in te ruilen Producten werd bepaald, of indien deze zijn tenietgegaan of 
indien daaraan schade is ontstaan van welke aard en omvang, en door welke oorzaak ook, is CAMA 
gerechtigd de prijs voor de in te ruilen Producten opnieuw te bepalen, danwel de Overeenkomst 
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de Klant gehouden blijft het door CAMA 
te leveren Product en/of de te verrichte dienst af te nemen en de volledige prijs daarvoor te voldoen. 
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10. CAMA is gerechtigd de levering van Producten of het verrichten van Diensten op te schorten, zolang 
de Klant niet aan al zijn opeisbaar geworden (betalings)verplichtingen jegens CAMA heeft voldaan. 
 

Artikel 7  Omvang en uitvoering van de Overeenkomst  
1.  De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van alle mogelijke vergunningen, ontheffingen 

en andere beschikkingen, die noodzakelijk zijn voor het correct kunnen uitvoeren van de 
Overeenkomst. De Klant is verplicht de hiervoor genoemde vergunningen, besluiten en/of 
beschikkingen op eerste verzoek tijdig en in de door CAMA gewenste vorm aan CAMA ter 
beschikking te stellen.  

2.  De Klant is gehouden CAMA in staat te stellen de werkzaamheden onder de Overeenkomst 
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip te verrichten, waarbij CAMA de beschikking krijgt 
over de benodigde voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit, verwarming, een afsluitbare droge 
opslagruimte en alle wettelijk voorgeschreven voorzieningen ten behoeve van het waarborgen van 
veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.  CAMA draagt er zorg voor dat de Klant bij de 
uitvoering van de werkzaamheden niet meer hinder ondervindt dan uit de normale gang van de 
werkzaamheden voortvloeit. 

3.   De Klant is gehouden om bij door CAMA te verrichten brandgevaarlijke werkzaamheden, zijnde 
werkzaamheden met gebruikmaking van een vuurbron en/of hittepunt, zoals lassen, snijden, slijpen, 
(vlam)solderen, branden en föhnen, de maatregelen te treffen, die staan vermeld op het “Formulier 
brandgevaarlijke werkzaamheden” van het Verbond van Verzekeraars, waaronder in ieder geval 
worden verstaan: 
-  het gezamenlijk verkennen van de directe omgeving van de plaats waar de werkzaamheden 

worden verricht voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden; 
-  het in de directe omgeving van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht aanwezig 

hebben van minimaal twee onmiddellijk bruikbare blusmiddelen, waarvan één blustoestel met 
een inhoud van minimaal 5 kg, alsmede van bedienend personeel; 

-  het afdekken of verwijderen van brandbare goederen tot op veilige afstand (minimaal 10 meter), 
met uitzondering van die goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 

-  het bewaken en controleren op beginnende brand van de plaats waar de werkzaamheden 
worden verricht – en aanliggende ruimten – tot een uur na beëindiging van de werkzaamheden. 

Ingeval van (brand-)schade op de plaats waar de werkzaamheden zijn verricht of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan, dient de Klant te bewijzen dat genoemde maatregelen zijn getroffen. 

4.  De Klant is voorts gehouden zich tegen de risico’s voortvloeiende uit brandgevaarlijke 
werkzaamheden deugdelijk te verzekeren.  

5. De verantwoordelijkheid voor de mogelijk benodigde CE-markering en/of CE-keuring op het geheel, 
indien de door CAMA geleverde Producten door of op verzoek van de Klant aan een productielijn 
worden toegevoegd, waarbij de Producten met zaken en/of onderdelen die niet door of via CAMA 
zijn geleverd op enigerlei wijze onderling verbonden worden en/of in samenhang worden 
aangewend, ligt bij de Klant. In het geval van toevoeging van Producten aan een productielijn kan 
de Klant jegens CAMA geen rechten ontlenen aan mogelijk op de afzonderlijke door of via CAMA 
geleverde Producten aangebrachte CE-markeringen. CAMA aanvaardt voor de mogelijk benodigde 
CE-markering en/of CE-keuring op het geheel geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet 
voor zover sprake is van toevoegingen en/of wijzigingen die zonder toestemming van CAMA door de 
Klant zijn aangebracht. 
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Artikel 8  Meer- of minderwerk 
1.   Een wijziging in het oorspronkelijk ontwerp, de specificaties, het bestek en/of een afwijking van 

geschatte hoeveelheden met meer dan 10% levert meer- of minderwerk op. Van meer- of 
minderwerk is tevens sprake wanneer de door de Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met 
de werkelijkheid. 

2.   Meerwerk wordt berekend op basis van de kostprijs, die geldt op het moment dat het meerwerk 
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de kostprijs, die gold op het moment van 
het sluiten van de Overeenkomst. 
 

Artikel 9  Betaling  
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de 

factuurdatum en op de wijze zoals vermeld op de factuur.  
2. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betaling of verrekening van het verschuldigde met 

bedragen die CAMA aan de Klant verschuldigd mocht zijn. Bezwaren tegen het gefactureerde bedrag, 
tijdelijke onmogelijkheid tot levering, danwel reclame of klachten ten aanzien van de kwaliteit van de 
Producten en/of geleverde Diensten en/of het recht van de Klant op schadevergoeding schorten de 
betalingsverplichting van Klant niet op en geven geen recht tot verrekening. 

3. CAMA heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.  
4. CAMA heeft tevens het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst 

zekerheid voor de betaling, vooruitbetaling of betaling in termijnen te verlangen, zulks met het recht de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat de zekerheid verschaft is en/of de 
vooruitbetaling van de Klant is ontvangen. Indien zekerheidsstelling of vooruitbetaling zou worden 
geweigerd of niet ten genoegen van CAMA worden verschaft, is CAMA bevoegd de Overeenkomst te 
ontbinden, onverminderd het recht van CAMA op betaling van de reeds geleverde Producten en/of 
verrichte Diensten en aansprakelijk van de Klant voor de overige hieruit voor CAMA voortvloeiende 
schade. Ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW zijn alsdan uitgesloten. 

5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een 
ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is. CAMA is alsdan gerechtigd om vanaf de vervaldatum 
van de factuur aan de Klant rente in rekening te brengen van 1% per maand.  

6. Indien na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen 
betaling ontvangen is, is de Klant aan CAMA een vergoeding verschuldigd voor (buiten)gerechtelijke 
incassokosten, welke gelijk is aan 10% van de door Klant aan CAMA verschuldigde hoofdsom 
inclusief BTW, met een minimum van  
€ 125,00, ongeacht of CAMA daadwerkelijk (buiten)gerechtelijke incassokosten heeft moeten maken 
en onverminderd het recht van CAMA om aanvullende en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  

 
Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud / retentierecht 
1. CAMA behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde Producten tot op het moment 

van volledige betaling van de prijs voor alle door CAMA aan Klant geleverde of nog te leveren 
Producten of Diensten, alsmede ten behoeve van eventuele andere vorderingen van CAMA ter zake 
in het kader van de levering van Producten of Diensten verrichte of te verrichten werkzaamheden en 
van al hetgeen CAMA van Klant te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van 
de met CAMA gesloten Overeenkomst(en), daaronder begrepen incassokosten, renten en boetes. 

2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in artikel 10.1 vindt 
eigendomsoverdracht van de Producten plaats.  
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3. De klant is tot aan de eigendomsoverdracht gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
Producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en zodanig te markeren dat duidelijk is dat de 
Producten van CAMA afkomstig zijn. Het risico voor verlies of beschadiging van de Producten rust 
bij de Klant, die verplicht is de schade van CAMA te vergoeden, indien en voor zover CAMA niet in 
staat is de Producten volledig en in goede staat terug te nemen. 

4. Tot aan de eigendomsoverdracht is de Klant niet bevoegd de Producten geheel of gedeeltelijk aan 
derden in bezit te stellen, in bruik- of verbruikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te 
bezwaren, te vervreemden of over te dragen, behoudens voor zover een en ander plaatsvindt in het 
kader van de uitoefening van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant. 

5. Indien en voorzover de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens CAMA tekort 
schiet of CAMA goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten en 
CAMA voor die verplichtingen zich de eigendom van de geleverde Producten heeft voorbehouden, 
is CAMA gerechtigd om haar Producten terug te (doen) nemen, zulks zonder dat een 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en wordt zij reeds, voorzover nodig, nu 
daartoe onherroepelijk door de Klant gemachtigd. De klant zal CAMA bovendien te allen tijde de 
vrije toegang verlenen tot alle in diens onderneming in gebruik zijnde ruimten. 

6. Na terugneming zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen 
Producten, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, die de Klant met CAMA 
was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor CAMA uit de terugneming voortvloeien.  

7. CAMA is tevens gerechtigd alle Producten van de Klant, die zij in verband met een te verrichten 
reparatie onder zich heeft, onder zich te houden voor rekening en risico van de Klant tot op het 
moment dat alle opeisbare vorderingen door de Klant zijn voldaan. 

8. De in de artikelen 10.5 en 10.7 omschreven rechten komen CAMA ook toe in geval van opschorting 
van betaling door de Klant, aanvraag en/of uitspraak van surseance van betaling, faillissement of 
liquidatie van de onderneming van de Klant. 

 
Artikel 11  Reclame 
1. De Klant is gehouden om de geleverde Producten direct bij ontvangst zorgvuldig te controleren en 

gebreken, onvolledigheid of beschadigingen binnen 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd aan 
CAMA te melden, zulks op straffe van verval van rechten. 

2. Indien het een gebrek, onvolledigheid of beschadiging betreft, die redelijkerwijs niet binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de Producten geconstateerd had kunnen worden, geldt dat CAMA een 
dergelijke reclame niet gehouden is in behandeling te nemen, indien een en ander niet schriftelijk en 
gemotiveerd aan CAMA is gemeld voor de vervaldatum van de eerstvolgende factuur voor het 
geleverde product, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum. Is na levering van de 
Producten geen factuur meer verschuldigd, dan dient melding plaats te vinden binnen 14 dagen nadat 
de Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, de onvolledigheid of 
beschadiging.  

3. Klachten van de Klant over (de hoogte van) facturen van CAMA dienen schriftelijk te worden gemeld 
bij CAMA voor de vervaldatum van de factuur, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de datum 
van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen niet 
binnen deze termijn is geprotesteerd door de Klant, staat vast dat zij correct zijn en door de Klant 
zijn geaccepteerd. 
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Artikel 12 Retournering  
1. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is CAMA niet verplicht retourzendingen van de Klant te 

accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door 
CAMA van de door de Klant opgegeven reden voor retourzending. 
Producten die niet meer in originele staat verkeren, zijn beschadigd of waarvan de verpakking 
ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen niet door CAMA worden 
geaccepteerd. 

2. Alle transport- en verzendkosten die verband houden met de retournering komen voor rekening van 
de Klant. Bij retourzendingen met instemming van CAMA en indien verpakt en onbeschadigd zal 
CAMA de corresponderende factuurwaarde crediteren. Tot aan de creditering berust het risico ten 
aanzien van de geretourneerde Producten bij de Klant.  

 
Artikel 13 Garantie  
1. Indien door CAMA aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te 

leveren Producten of Diensten, zal zij die garantie en de bijbehorende voorwaarden uitdrukkelijk 
opnemen in de offerte en/of Overeenkomst. Door het verstrijken van een genoemde garantietermijn 
eindigt elke aansprakelijkheid en elke verplichting van CAMA tegenover Koper. Bij gebreke van een 
uitdrukkelijke garantiebepaling komt de Klant geen beroep op garantie toe, tenzij garantie voortvloeit 
uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen. 

2. Bij gebreken ontstaan door normale slijtage, gebruik zonder voorafgaand raadplegen van of in strijd 
met de gebruiksvoorschriften/producthandleiding, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik c.q. 
verricht onderhoud, wijzigingen en reparaties door de Klant zelf of door derden aangebracht zonder 
voorafgaande toestemming van CAMA, een van buiten komende oorzaak (zoals water- of 
brandschade) of indien de Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, is CAMA niet 
gehouden tot nakoming van enige garantieverplichting. De Klant heeft niet het recht betaling te 
weigeren op de grond dat CAMA haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is 
nagekomen. 

3. Wanneer het gebrek binnen de garantietermijn is ontstaan en ook voor het overige het beroep op 
garantie gegrond is, zal CAMA het gebrek herstellen en dient de Klant CAMA daartoe in de 
gelegenheid te stellen, tenzij anders is overeengekomen. Herstel zal plaatsvinden via vervanging of 
reparatie van de geleverde Producten of onderdelen daarvan, zulks op voorwaarde dat - voor zover 
van toepassing - de Klant de te repareren of vervangen Producten of onderdelen daarvan op haar 
kosten en voor haar risico aan CAMA retourneert. Bestond de Overeenkomst (mede) uit het bewerken 
van door de Klant aangeleverd materiaal, dan dient de Klant voor eigen rekening en risico nieuw 
materiaal aan te leveren. Alle kosten voor eventuele installatie, demontage en montage en reis- en 
verblijfskosten van CAMA komen eveneens voor rekening van de Klant, tenzij anders 
overeengekomen. 

4. Indien vervanging of reparatie naar het oordeel van CAMA onevenredig hoge kosten met zich 
meebrengt of dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden, zal herstel plaatsvinden 
via terugbetaling van de prijs van de gebrekkige Producten en/of geleverde Diensten aan de Klant of 
een evenredig gedeelte daarvan. CAMA is nimmer gehouden de schade van de Klant te vergoeden 
tot een hoger bedrag dan deze prijs. 

5. Op reparatie van zaken van de Klant, die niet door CAMA zijn geleverd of van Producten, die door 
CAMA zijn geleverd, maar die niet nieuw waren op het moment van levering, wordt geen garantie 
gegeven. 
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6. Indien de Klant een beroep doet op garantie, maar dat beroep ongegrond blijkt, heeft CAMA het recht 
om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die daaruit zijn voortgevloeid bij de Klant 
in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven met een minimum van € 100,00.  

7. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing bij eventuele aanspraken van de Klant op grond 
van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

 
Artikel 14 Aansprakelijkheid 
1. CAMA Is niet aansprakelijk voor schade, die onder de betreffende omstandigheden bij normale 

vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening door CAMA 
niet voorkomen of vermeden had kunnen worden.  

2. De verplichting tot schadevergoeding van CAMA tegenover de Klant op grond van welke grondslag 
dan ook is beperkt tot de schade waartegen CAMA uit hoofde van een door of ten behoeve van 
CAMA afgesloten verzekering is verzekerd, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het 
betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eventuele eigen risico dat volgende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.  

3. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht 
plaatsvinden, dan wel als het voor CAMA ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of 
niet tegen redelijke condities mogelijk is een dergelijke verzekering af te sluiten of daarna tegen 
redelijke condities te verlengen, is iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins 
beperkt tot het bedrag dat aan de Klant voor de betreffende Overeenkomst (exclusief BTW) in 
rekening is gebracht, zulks tot een maximum van € 50.000,00 (exclusief BTW). 

4. CAMA is nimmer - maar in het bijzonder niet wanneer de schade voortvloeit uit vertraging van de 
levertijd en het niet (tijdig) functioneren van de Producten of gedeelten daarvan bij installatie of bij 
reparaties aan de Producten - aansprakelijk voor: 
- indirecte schade, gevolgschade, schade aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats 

waar wordt gewerkt, productieverlies, gemiste besparingen, bedrijfsschade geleden door de Klant 
als gevolg van ontwrichting van het bedrijf of stagnatie in het bedrijfsproces, verlies van orders, 
winstderving etc.; 

- immateriële schade of schade door dood of persoonlijke ongevallen; 
- schade veroorzaakt door het door de Klant niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met 

het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde Producten; 
- schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals brand, terrorisme of misbruik 

door vandalen, etc.; 
- schade ontstaan door handelen of nalaten van de Klant of derden zonder voorafgaand raadplegen 

van of in strijd met door CAMA verstrekte instructies en/of handleidingen c.q. in strijd met de 
Overeenkomst en deze algemene voorwaarden; 

- schade ontstaan doordat of nadat de Klant de Producten heeft bewerkt of verwerkt, aan derden 
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of 
aan derden heeft doen leveren. 

Mocht niettemin aansprakelijkheid van CAMA worden vastgesteld en CAMA tot schadevergoeding zijn 
gehouden, dan is de totale omvang van de aansprakelijkheid van CAMA voor alle schade die verband 
houdt met dezelfde gebeurtenis of hetzelfde gebrek in ieder geval beperkt tot vergoeding van 
maximaal de prijs (exclusief BTW) van de geleverde Producten en/of verrichte Diensten, die de 
schade hebben veroorzaakt, zulks tot een maximum van € 50.000,00 (exclusief BTW). 

5. CAMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel en/of schade die de Klant ondervindt 
voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige informatie door of namens de Klant verstrekt en ter zake 
waarvan CAMA in redelijkheid op de juistheid van die informatie heeft mogen vertrouwen en daarnaar 
heeft gehandeld.  
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6. De Klant vrijwaart CAMA voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden ter zake van 
schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van de aan Koper geleverde Producten 
en/of voor hem verrichte diensten, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

7. De Klant vrijwaart CAMA voorts voor alle aanspraken van derden ter zake schade veroorzaakt door 
schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, 
gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van een werkwijze, die door of 
vanwege de Klant voor uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 
 

Artikel 15 Overmacht 
1. Van overmacht is sprake indien de oorzaak van het tijdelijk of blijvend niet nakomen van de 

Overeenkomst redelijkerwijs niet aan CAMA kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de 
verhindering is gelegen in omstandigheden buiten de wil en/of schuld en/of toedoen van CAMA en 
of krachtens de wet of maatschappelijke normen niet voor haar rekening behoren te komen. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen iedere onvoorziene omstandigheid, ook van 
economische aard, ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de Overeenkomst 
redelijkerwijs niet mogelijk is, althans redelijkerwijs niet van CAMA gevergd kan worden. Als 
dergelijke omstandigheden gelden onder andere, doch niet uitsluitend, niet volledige, onjuiste en/of 
vertraagde levering door toeleveranciers, onderaannemers en transporteurs, onwerkbare 
weersomstandigheden, brand, diefstal, terroristische aanslagen of soortgelijke dreigingen daartoe 
hetzij in Nederland, hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van CAMA of van 
toeleveranciers zijn gelegen, verstoringen in de levering van energie, defecten aan machines of 
vervoermiddelen, ziekten, stakingen, import- of handelsbeperkingen, werkonderbrekingen en andere 
ernstige bedrijfsstoornissen. 

3. In de periode waarin door overmacht de levering van Producten of het verrichten van Diensten wordt 
verhinderd, heeft CAMA, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Klant voor diens 
eventueel geleden schade als gevolg van de niet-nakoming, het recht om de nakoming van de 
Overeenkomst op te schorten gedurende een termijn van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf 
de datum van het ontstaan van de overmacht.  

4. Na ommekomst van deze periode van drie maanden zijn beide partijen bevoegd om zonder 
gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een 
schriftelijke verklaring gericht aan de andere partij, zonder het ontstaan van enige verplichting tot 
schadevergoeding. De ongedaanmakingsverbintenissen ex artikel 6:271 BW zijn uitgesloten. 

5. Voor zover CAMA ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CAMA gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 
Artikel 16 Tekortkomingen van Koper, ontbinding / beëindiging overeenkomst 
1. Bij niet-nakoming van een verplichting door de Klant ter zake waarvan een termijn is 

overeengekomen, verkeert de Klant reeds in verzuim door het enkele verstrijken van die termijn, zulks 
zonder dat een ingebrekestelling vereist is. 

2. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen jegens CAMA niet nakomt, in staat van 
faillissement wordt verklaard, surséance betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard, overgaat tot (gehele of gedeeltelijke) 
liquidatie of beëindiging van zijn bedrijf of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt 
genomen, heeft CAMA het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk en met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder 
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dat CAMA vanwege deze beëindiging tot enige schadevergoeding is gehouden. CAMA heeft tevens 
het recht om de geleverde, doch nog onbetaalde Producten op grond van artikel 10 van deze 
algemene voorwaarden als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding 
van de gemaakte kosten, schade en rente.  

3. Alle vorderingen die CAMA op de Klant heeft zijn in situaties als in dit artikel bedoeld direct en volledig 
opeisbaar.  

 
Artikel 17 Geschillen  
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst tussen CAMA en de Klant 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag 
(Nederland), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen. 
 
Artikel 18 Toepasselijk recht  
Op deze algemene voorwaarden, alle door CAMA gedane aanbiedingen, door CAMA te sluiten 
Overeenkomsten of door CAMA verrichte of nagelaten handelingen is uitsluitend Nederlands Recht van 
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, evenals enige andere 
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 


