
 

Levering- en betalingsvoorwaarden 
 
 
De geldigheidsduur van dit voorstel is 14 dagen na dagtekening. 
 
Alle genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten, 
prijswijzigingen voorbehouden.  
 
De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. 
 
Levering vindt plaats in nader overleg, indien er een leveringstermijn is overeengekomen geldt dit 
slechts voor goederen die direct uit voorraad leverbaar zijn. In alle gevallen geldt de leveringstermijn 
slechts als indicatie en zonder garantie van levering op de gestelde datum. Overschrijding van de 
leveringstermijn levert geen grond tot ontbinding van de koopovereenkomst  op en maakt de 
leverancier evenmin schadeplichtig noch gehouden tot het voldoen van een boete.  
 
Op alle orders waarvoor een fysieke levering plaatsvindt, wordt € 20,00 aan verzend/handelingskosten 
in rekening gebracht. 
 
CADTEAM factureert vooraf, indien er een betalingstermijn is overeengekomen, dient de factuur  
binnen de gestelde betalingstermijn volledig te zijn voldaan.  
 
Het eventueel in dit voorstel genoemde uurtarief of genoemde uurtarieven is/zijn gebaseerd op de 
genoemde werkzaamheden, exclusief BTW en exclusief voorrijkosten. Meerwerk geschiedt op basis 
van nacalculatie tegen het standaardtarief van € 100,00 exclusief BTW per uur en voorrijkosten à € 
0,60 eurocent exclusief BTW per kilometer. De standaardtariefstelling is gebaseerd op normale 
weekdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Voor werkzaamheden buiten deze uren, kan een hoger tarief in 
rekening gebracht worden. 
 
Door de ondertekening van de offerte/orderbevestiging of het plaatsen van een inkooporder en 
daarmee het definitief plaatsen van de bestelling, aanvaardt koper onderhavige leverings- en 
betalingsvoorwaarden als enig geldende met betrekking tot alle transacties tussen haar en onze 
onderneming. Derhalve doet de koper afstand van haar eigen inkoop- of aankoopvoorwaarden, 
inclusief betalingstermijnen en leveringscondities. 
 
Het verzenden van een betalingsherinnering geldt als ingebrekestelling tot betaling in goede en 
geldige vorm heeft plaatsgevonden. Bij niet tijdig voldoen van het volledige factuurbedrag op de 
vervaldag, wordt het volledige factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van € 125,00, te 
eisen in forfaitaire schadevergoeding. Tevens is, vanaf de vervaldag, een rente verschuldigd van 12%. 
 
CADTEAM blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de 
hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. De koper ontslaat de verkoper van elke 
formaliteit van betekening en zal alle kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper de 
verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge 
bevinden. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper in de door koper bezette plaatsen binnen 
te treden. 
 
Indien de koper - om welke reden dan ook – nadat er overeenstemming is bereikt over de te leveren 
goederen, diensten of  het uit te voeren project, deze geen doorgang laat vinden, wordt een bedrag 
van 20% van het totale factuurbedrag en alle tot dan toe gemaakte kosten door CADTEAM in 
rekening gebracht aan de koper. 
 
Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van CADTEAM, de verkoper. 
 
Onder verkoper wordt verstaan CADTEAM en als koper de klant. 
 
De omstandigheid dat de koper onze leverings- en betalingsvoorwaarden mogelijk niet ontvangen 
heeft in zijn moederstaal, ontslaat hem niet van de verplichtingen die uit deze voorwaarden en 
algemene voorwaarden van de Vereniging ICT Nederland voortvloeien. 
 



 

CADTEAM hanteert naast de bovenstaande voorwaarden, op al haar aanbiedingen en 
overeenkomsten, de algemene voorwaarden van ICT~Office Nederland, gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.  
 
Een uitgebreide beschrijving van de algemene voorwaarden van ICT~Office Nederland inclusief de 
relevante modules, vindt u ook op onze website www.cadteam.nl onder het kopje ‘Algemene 
voorwaarden’. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. 
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