Algemene Voorwaarden van Cerco-Caffè Systems B.V.
(Gedeponeerd bij KVK Nederland onder nummer 76250032)

Artikel 1. Definities
1.1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer:

de Consument die, of het bedrijf, dat een Overeenkomst aangaat met
Cerco Caffè B.V.;

Bedrijf:

de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf;

Cerco-Caffè B.V.:

de rechtspersoon waarmee Afnemer een overeenkomst heeft gesloten,
zijnde Cerco-Caffè Systems B.V. en/of Cerco-Caffè B.V.;

Overeenkomst:

afspraken met Cerco-Caffè Systems B.V. inzake huur, lease, koop of
verkoop van Producten;

Overeenkomst op afstand:

een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door Cerco-Caffè
B.V. georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van
technieken voor communicatie op afstand;

Product:

Goederen die Cerco-Caffè B.V. verkoopt, verhuurt of in lease verstrekt,
zoals koffiemachines, capsules en aanverwante artikelen;

Partij:

Afnemer en/of Cerco-Caffè B.V.;

Service:

Ten behoeve van een Product verrichte aansluitings-, installatie-,
inwerkingstellings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Cerco-Caffè B.V. en op
iedere Overeenkomst met Cerco-Caffè B.V..

2.2.

Algemene voorwaarden van Afnemer of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en
zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten.

2.3.

Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cerco-Caffè B.V. en Afnemer zullen in dat geval
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen van Cerco-Caffè B.V.
3.1.

Alle aanbiedingen van Cerco-Caffè B.V. zijn geheel vrijblijvend. Als er in de aanbieding geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding binnen 7 dagen of zoveel eerder als
het Product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

3.2.

Cerco-Caffè B.V. kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs
kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3.

Een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave gedaan namens Cerco-Caffè B.V. en/of
Cerco-Caffè Systems B.V. dient in haar geheel te worden aanvaard. Een gedeeltelijke
aanvaarding of afwijzing van een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave leidt tot verval
van de gehele aanbieding en/of prijsopgave.

Artikel 4 - De Overeenkomst
4.1.

Het bestaan van een Overeenkomst kan jegens Cerco-Caffè B.V. alleen worden bewezen
middels een door Cerco-Caffè B.V. ondertekend contract of middels een expliciete schriftelijke
bevestiging afkomstig van Cerco-Caffè B.V. nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2.

Iedere afwijking/aanvulling van een Overeenkomst geldt jegens Cerco-Caffè B.V. alleen én kan
jegens Cerco-Caffè B.V. alleen met een door Cerco-Caffè B.V. ondertekend geschrift worden
bewezen.

Artikel 5 - De prijs
5.1.

De prijzen van Cerco-Caffè B.V. zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De
prijzen van Cerco-Caffè B.V. zijn exclusief eventuele (af)leverings-, transport-, verzend-, voorrijden administratiekosten. Cerco-Caffè B.V. heeft het recht om verhogingen van deze kosten,
belastingen en heffingen door te berekenen aan Afnemer.

5.2.

De prijzen van Cerco-Caffè B.V. zijn exclusief het verbruik van water en energie. Afnemer dient
zelf voor aansluiting en levering van water en energie zorg te dragen.

5.3.

De huurprijs voor de Producten worden jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle 8/13 huishoudens
(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde
huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende
huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die
ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld
door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een
indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst
geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt
aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor
de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan worden
bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden

gehanteerd. Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de
aanpassing aan Huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan. Als het CBS-bekendmaking van
genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel
mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van
mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak
worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden
door partijen elk voor de helft gedragen.
5.4.

Cerco-Caffè B.V. is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig en tussentijds haar prijzen voor de
Producten, niet zijnde huurprijzen, te verhogen indien en voor zover zij met een stijging van haar
kosten van inkoop, productie en arbeid ten aanzien van de Producten wordt geconfronteerd.
Ingeval de Afnemer een Consument is, heeft deze Afnemer het recht op ontbinding van de
Overeenkomst als na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd. Ingeval Afnemer
een Bedrijf is, is deze Afnemer niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 6 – Voldoening, betalingen en eigendomsvoorbehoud
6.1.

Betaling geschiedt op de tussen partijen overeengekomen wijze. Als geen wijze van betaling is
overeengekomen, geschiedt betaling van het verschuldigde bedrag volledig en ineens. Als er
maandelijks moet worden betaald geldt daarnaast dat de betaling per vooruitbetaling, vóór de
eerste dag van iedere maand, geschiedt door middel van automatische incasso.

6.2.

Behoudens het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden komt aan Afnemer nimmer
beroep toe op verrekening en/of opschorting en/of matiging ten aanzien van enige op hem/haar
rustende (betalings)verplichting, hoe genaamd en uit welke hoofde dan ook.

6.3.

Cerco-Caffè B.V. is gerechtigd om te allen tijde nadere zekerheden in een vorm en omvang zoals
zij wenst te verlangen van Afnemer voor de nakoming van alle verplichtingen door Afnemer uit
hoofde van Overeenkomsten. Afnemer zal op eerste verzoek meewerken aan de vestiging van
een vuistpand en ook op eerste verzoek mee te werken aan een bodemverhuur(constructie).

6.4.

In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of crediteurenakkoord van Afnemer
of in geval van een besluit of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Cerco-Caffè B.V. op
Afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar en heeft Cerco-Caffè B.V. het recht om de
Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder schadeplichtig te
worden/zijn jegens Afnemer, waarbij Cerco-Caffè B.V. daarnaast gerechtigd is om het totaal van
de bedragen dat Afnemer nog aan Cerco-Caffè B.V. had moeten betalen indien er geen
ontbinding zou hebben plaatsgevonden als schadevergoeding te vorderen van Afnemer,
onverminderd het recht van Cerco-Caffè B.V. op het vorderen van andere schade, kosten en
rente.

6.5.

Cerco-Caffè B.V. heeft het recht om de door Afnemer gedane betalingen in mindering te laten
strekken in de eerste plaats op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op
de hoofdsom, zelfs als Afnemer een andere volgorde voor de toerekening heeft aangewezen.

6.6.

Door de enkele niet tijdige of niet volledige voldoening door Afnemer van enige op hem/haar
rustende verplichting geraakt Afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere

ingebrekestelling is vereist. Alle door Afnemer in acht te nemen betalingstermijnen zijn fatale
termijnen, waarbij Afnemer in verzuim raakt door de enkele overschrijding daarvan.
6.7.

Vanaf de datum dat Afnemer met betaling van enig bedrag in verzuim is, is zij aan Cerco-Caffè
B.V. – zonder nadere ingebrekestelling – daarover verschuldigd een rente van 1% per maand of
als dat hoger is de wettelijke handelsrente tot aan de dag der algehele voldoening.

6.8.

Zodra Afnemer in verzuim is, is Afnemer ook gehouden tot vergoeding aan Cerco-Caffè B.V. van
alle door Cerco-Caffè B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een
minimum van € 1.000.

6.9.

Ingeval Afnemer een consument is, gelden de wettelijke regelingen in plaats van de onder 6.7.
en 6.8. genoemde regelingen. Afnemer is in dat geval wettelijke rente verschuldigd nádat zij door
Cerco-Caffè B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld en zij in de gelegenheid is gesteld alsnog aan
haar verplichtingen te doen binnen een termijn van ten minste 14 dagen, te rekenen vanaf de dag
dat zij de ingebrekestelling heeft ontvangen.

6.10. Producten die Cerco-Caffè B.V. aan Afnemer hebben verkocht en (af)geleverd, blijven eigendom
van Cerco-Caffè B.V. totdat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens Cerco-Caffè B.V. en
Cerco-Caffè Systems B.V. uit hoofde van alle met Cerco-Caffè B.V. en Cerco-Caffè Systems B.V.
gesloten Overeenkomsten heeft voldaan. De risico’s van verlies en beschadiging van de
Producten gaan over op Afnemer vanaf het moment van (af)levering. Afnemer is verplicht om
Cerco-Caffè B.V. op ieder moment toe te laten tot deze Producten en om deze Producten weer
in haar bezit te nemen. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, staat het Afnemer niet vrij de
Producten te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden of aan anderen in gebruik te
geven.
6.11. Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door Afnemer van het bepaalde in de
huurovereenkomst (hierna: overtreding) verbeurt Afnemer die geen Consument is zonder
ingebrekestelling én verbeurt Afnemer die een Consument is binnen 14 dagen nadat hij/zij
daartoe in gebreke is gesteld en niet binnen de termijn van 14 dagen alsnog volledig en tijdig
nakomt aan Cerco-Caffè B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.000,- euro per overtreding
en van € 10,- euro per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Cerco-Caffè
B.V. om daarnaast volledige schadevergoeding te eisen.
6.12. Als Afnemer een Bedrijf is en de Afnemer zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of
overdraagt of anderszins de zeggenschap binnen/over het bedrijf van de Afnemer geheel of
gedeeltelijk overgaat op anderen, hoe genaamd ook (bijvoorbeeld door aandelenoverdracht,
fusie, afsplitsing, activatransactie etc.) tijdens de duur van de Overeenkomst dan heeft CercoCaffè B.V. het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of nadere
voorwaarden aan de Overeenkomst te stellen of nadere zekerheden van Afnemer te verlangen
zonder dat Cerco-Caffè B.V. schadeplichtig wordt.

Artikel 7 – (Af)levering of ter beschikking stelling van Producten
7.1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Cerco-Caffè B.V. de Producten
(af)levering Ex Works volgens de Incoterms 2010.

7.2.

Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter (af)levering of
ter beschikking stelling worden aangeboden. Als Afnemer afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies of medewerking die noodzakelijk zijn voor de (af)levering
of ter beschikking stelling, is Cerco-Caffè B.V. gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening
en risico van Afnemer.

7.3.

Cerco-Caffè B.V. zal de Producten aan Afnemer (af)leveren of ter beschikking stellen binnen de
door Cerco-Caffè B.V. opgegeven termijn of met Cerco-Caffè B.V. overeengekomen termijn.
Dergelijke termijnen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn.
Overschrijding van dergelijke termijnen geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding of
ontbinding van de Overeenkomst of andere rechten.

7.4.

De risico’s van verlies en beschadiging van de Producten gaan over op Afnemer op het moment
van (af)levering of ter beschikking stelling.

7.5.

Afnemer is verplicht Cerco-Caffè B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op Producten van Cerco-Caffè B.V. of op Producten waarop nog
een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 8 – Huur/lease van Producten
8.1.

Ingeval Afnemer Producten huurt/leaset van Cerco-Caffè B.V., zal Cerco-Caffè B.V. die
Producten én de daarbij behorende gebruiksinstructies aan Afnemer ter beschikking stellen op
de in de huurovereenkomst overeengekomen locatie(s).

8.2.

Als dat met Cerco-Caffè B.V. is overeengekomen zal Cerco-Caffè B.V. zal de Producten
aansluiten en inwerkingstellen op de onder 8.1 genoemde locatie(s) tegen de tarieven die op dat
moment van toepassing zijn bij Cerco-Caffè B.V..

8.3.

Afnemer dient zorg te dragen dat de onder 8.1 bedoelde locatie(s) voldoende bereikbaar en
toegankelijk is/zijn voor Cerco-Caffè B.V., haar personeel en de voor de ter beschikking stelling
en eventueel aansluiting en inwerkingstelling benodigde werktuigen en gereedschappen.

8.4.

Afnemer dient ervoor te zorgen dat de onder 8.1 bedoelde locatie(s) is/zijn voorzien van de
benodigde aansluitingen voor elektra en water binnen de door Cerco-Caffè B.V. verzochte
afstand.

8.5.

Afnemer dient ervoor te zorgen dat de onder 8.1 bedoelde locatie(s) geschikt is/zijn voor plaatsing
van de gehuurde Producten, vrij is/zijn van overtollige materialen en schoon is/zijn.

8.6.

Ingeval Afnemer op het moment van ter beschikking stelling niet heeft voldaan aan haar
verplichtingen uit dit artikel 8, komen de (extra) kosten voor het verrichten van eventuele daarmee
gepaard gaande (extra) materialen en werkzaamheden voor rekening van Afnemer.

8.7.

De gehuurde Producten worden bij aanvang van de huur door Cerco-Caffè B.V. ter beschikking
gesteld en door Afnemer aanvaard in een goed onderhouden staat, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Indien bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal

van oplevering wordt opgesteld, geldt in afwijking van artikel 7:224 lid 2 BW dat Afnemer de
gehuurde Producten in goede staat, zonder gebreken en vrij van schade, heeft ontvangen.
8.8.

Zowel op als na ingangsdatum van de huurovereenkomst is Afnemer verantwoordelijk voor het
verkrijgen en behouden van eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
die benodigd zijn voor het gebruik van de gehuurde Producten.

8.9.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cerco-Caffè B.V. is het Afnemer niet
toegestaan om de gehuurde Producten geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of
gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in
te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.

8.10. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cerco-Caffè B.V. is het Afnemer niet
toegestaan om de gehuurde Producten of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan
ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.
8.11. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cerco-Caffè B.V. is het Afnemer niet
toegestaan om de gehuurde Producten of enig deel daarvan te vervoeren of te doen vervoeren
buiten het perceel waar Cerco-Caffè B.V. de Producten ter beschikking heeft gesteld.
8.12. Het staat Afnemer niet vrij de Producten te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden
of aan anderen in gebruik te geven.
8.13. Afnemer is verplicht om altijd zichtbaar te houden dat de gehuurde Producten eigendom zijn van
Cerco-Caffè B.V.. Het is Afnemer niet toegestaan om eigendoms-, naam- en andere
vermeldingen van Cerco-Caffè B.V. op de gehuurde Producten te verwijderen of af te plakken of
anderszins aan het oog te onttrekken.
8.14. Afnemer mag de gehuurde Producten niet verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Cerco-Caffè B.V..
8.15. Het is Afnemer in geen geval toegestaan iets aan de gehuurde Producten te wijzigen. Voor alle
veranderingen en toevoegingen aan de gehuurde Producten behoeft Afnemer de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Cerco-Caffè B.V.
8.16. Afnemer dient als een goed huisvader met de Producten van Cerco-Caffè B.V. om te gaan. Dat
betekent onder meer dat Afnemer de Producten daadwerkelijk gebruikt, uitsluitend zelf gebruikt
en gebruikt overeenkomstig de bestemming van die Producten in overeenstemming met de door
Cerco-Caffè B.V. verstrekte gebruiksaanwijzingen en instructies, alsmede dat zij zorgdraagt voor
het reguliere onderhoud en de schoonmaak van de Producten overeenkomstig voornoemde
gebruiksaanwijzingen en instructies. Het reguliere onderhoud en de schoonmaak als bedoeld in
dit artikel zijn voor rekening van Afnemer. Onder regulier onderhoud en schoonmaak als
vorenbedoeld wordt sowieso begrepen:
a. het uitwendig onderhoud van de gehuurde Producten indien en voor zover het werkzaamheden
betreft die moeten worden beschouwd als dagelijks onderhoud en dagelijkse schoonmaak en
kleine herstellingen in de zin van de wet; en,
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, lampjes, verlichting (inclusief armaturen),
accu's, slangetjes, stoompijpje, filters, leidingen van water en elektriciteit, opvangbakken, metalen
roosters,

stopcontacten,

hang-

en

sluitwerk,

beglazing

en

glasdelen,

brand-

en

diefstalpreventieve voorzieningen en alle niet aard en nagelvaste delen van de gehuurde
Producten met al wat daartoe behoort; en,
c. onderhoud, vernieuwing en vervanging van verbruiksdelen van de gehuurde Producten;
d. het periodiek en correctief onderhoud, inclusief het eventuele afstandsbeheer, van de
gehuurde Producten; en,
e. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte
(zowel periodieke als incidentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en
veiligheid of ter controle van de goede werking van de gehuurde Producten; en,
f. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van de gehuurde Producten, zowel in- als
uitwendig; en,
g. de zorg voor het legen van opvangbakken, het schoonmaken en ontstoppen van putjes, goten,
stoompijpje en aan- en afvoeren.
8.17. Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege Afnemer aangebrachte veranderingen
en toevoegingen zijn voor rekening van Afnemer.
8.18. De werkzaamheden als bedoeld in artikel 8.15 mogen slechts worden verricht door bedrijven die
door Cerco-Caffè B.V. zijn goedgekeurd.
8.19. Cerco-Caffè B.V. zal het overige en groot onderhoud aan de gehuurde Producten dat niet op
Afnemer rust op grond van artikel 8.15 voor haar rekening (doen) verzorgen.
8.20. Indien Afnemer na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud of herstel uit te
voeren – dan wel indien naar het oordeel van Cerco-Caffè B.V. deze werkzaamheden op
onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd – is Cerco-Caffè B.V. gerechtigd de door haar
noodzakelijk geachte onderhouds-, herstel of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en
risico van Afnemer te verrichten of te doen verrichten. Als de voor rekening van Afnemer komende
werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is Cerco-Caffè B.V. gerechtigd deze terstond voor
Afnemer rekening te verrichten of te doen verrichten.
8.21. Afnemer is verplicht om Cerco-Caffè B.V. of door of namens haar ingeschakelde personen toe te
laten tot de gehuurde Producten te verwisselen of tot zich te nemen of terug te nemen of om de
staat van deze Producten te controleren of daaraan Service te plegen. Ter uitvoering hiervan zijn
Cerco-Caffè B.V. en/of alle door haar aan te wijzen personen gerechtigd de locatie(s) waar de
Producten van Cerco-Caffè B.V. staan na overleg met Afnemer op werkdagen tussen 07.00 en
17.30 uur te betreden. In noodgevallen is Cerco-Caffè B.V. gerechtigd ook zonder overleg en zo
nodig buiten vermelde tijdstippen vorenbedoelde locatie(s) te betreden.
8.22. Afnemer is jegens Cerco-Caffè B.V. aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde Producten,
tenzij Afnemer bewijst dat de schade hem/haar en de personen waarvoor Afnemer
verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen.
8.23. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Cerco-Caffè B.V. niet aansprakelijk voor schade ten
gevolge van een gebrek aan de gehuurde Producten of daaraan geleverde Service en Afnemer
kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering, opschorting en
verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7: 206 lid 3
Burgerlijk Wetboek.

8.24. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Cerco-Caffè B.V. is niet aansprakelijk voor:
a. de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst;
b. de gevolgen van gebreken die Cerco-Caffè B.V. bij het aangaan van deze huurovereenkomst
niet kende of had behoren te kennen;
c. de schade die ontstaat aan personen of goederen van Afnemer of van derden die de gehuurde
Producten onder zich heeft/hebben dan wel bij de gehuurde Producten aanwezig zijn;
d. de bedrijfsschade van Afnemer.
8.25. Afnemer heeft in geen enkel geval recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of
verrekening van de verplichting van betaling of op vernietiging of ontbinding van de
huurovereenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot.
8.26. Huurder is verplicht voor eigen rekening de gehuurde Producten gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst behoorlijk verzekerd te houden tegen brand, diefstal, vernieling, waterschade
en andere voorkomende schade(oorzaken) en op eerste verzoek aan Cerco-Caffè B.V. bewijs te
leveren van deze verzekering(en) en de tijdige voldoening van de daarvoor geldende
verzekeringspremies. Afnemer verpandt hierbij – voor zoveel nodig bij voorbaat - en Cerco-Caffè
B.V. neemt hierbij – voor zoveel nodig bij voorbaat - in pand aan de vorderingen die Afnemer op
de verzekeringsmaatschappijen uit hoofde van de in dit artikel bedoelde verzekeringovereenkomsten. Afnemer machtigt hierbij Cerco-Caffè B.V. onherroepelijk en geeft hierbij voor
zover nodig onherroepelijk last en/of volmacht om zo vaak als nodig de verpanding c.q. een
pandakte namens Afnemer aan te gaan én deze pandakte en eventuele volgende pandakten
steeds weer opnieuw te (laten) registreren bij de Belastingdienst, zodat ook toekomstige
vorderingen aan Cerco-Caffè B.V. zullen worden verpand.
8.27. Ingeval van gebreken of beschadiging aan gehuurde Producten, dient Afnemer Cerco-Caffè B.V.
daarvan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen. Kosten van herstel van gebreken of
beschadigingen aan gehuurde Producten die het gevolg zijn van handelen of nalaten door
Afnemer in strijd met het bepaalde in dit artikel 8, komen voor rekening van Afnemer.
8.28. Afnemer verbindt zich voorts om bij het einde van de huurovereenkomst de gehuurde Producten
schoongemaakt en in goede staat, behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik, aan
Cerco-Caffè B.V. beschikking te zullen stellen op de plaats als bedoeld in artikel 7.1.
Artikel 9 – Einde van de Overeenkomst
9.1.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de overeenkomst, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Na het verstrijken van de
overeengekomen periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
Overeenkomsten die niet (meer) gelden voor bepaalde tijd kunnen te allen tijde door ieder van
de partijen worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.

9.2.

Ingeval Afnemer een Consument is en sprake is van een Overeenkomst tot het geregeld
afleveren van zaken zoals bedoeld in artikel 6:236 sub j van het Burgerlijk Wetboek, voor een

periode langer dan 12 maanden, kunnen Partijen – in afwijking van artikel 9.1. – de overeenkomst
na het verstrijken van het eerste jaar te allen tijde opzeggen tegen het einde van een
kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
9.3.

Opzegging dient te geschieden middels een aangetekende brief aan Cerco-Caffè B.V..

9.4.

Als de overeenkomst eindigt of wordt beëindigd (bijv. door opzegging) of ontbonden, dient
Afnemer de gehuurde Producten en de aan Cerco-Caffè B.V. in eigendom toebehorende
Producten in goede staat aan Cerco-Caffè B.V. terug te geven op de plaats als bedoeld in artikel
7.1.

9.5.

Ingeval Afnemer tegelijkertijd afzonderlijke Overeenkomsten met Cerco-Caffè B.V. is aangegaan
én Afnemer op basis van deze afzonderlijke Overeenkomsten zowel Producten huurt van CercoCaffè Systems B.V. als Producten afneemt van Cerco-Caffè B.V. én Afnemer één van die
overeenkomsten laat eindigen (bijvoorbeeld door tijdsverloop) of beëindigt (bijvoorbeeld door
opzegging) of ontbindt, dan heeft Cerco-Caffè B.V. het recht om ervoor te kiezen om die
beëindiging dan wel ontbinding van die betreffende Overeenkomst tevens als een beëindiging
respectievelijk ontbinding per gelijke datum van de overige (afzonderlijke) Overeenkomsten

tussen Afnemer en Cerco-Caffè B.V. te laten gelden. Als Cerco-Caffè B.V. daarvoor kiest
eindigen de overige (afzonderlijke) Overeenkomsten tussen Afnemer en Cerco-Caffè B.V. dan
eveneens zonder dat Cerco-Caffè B.V. dan schadeplichtig is/wordt jegens Afnemer ter zake
van het eerdere einde van de overige (afzonderlijke) Overeenkomsten. Bijvoorbeeld, als
Afnemer een afnameovereenkomst ter zake van koffie cupjes met Cerco-Caffè B.V. opzegt
en Afnemer tevens een huurovereenkomst ter zake van een koffiemachine met Cerco-Caffè
Systems B.V. heeft, dan kan en mag Cerco-Caffè Systems B.V. ervoor kiezen om de
huurovereenkomst met haar dan ook als opgezegd te beschouwen per de datum waartegen
de afnameovereenkomst is opgezegd.
Artikel 10 – Controle van Producten
10.1. Afnemer is verantwoordelijk voor de controle van de juistheid, de staat en het aantal Producten
dan aan haar is geleverd dan wel ter beschikking is gesteld. Daarbij behoort Afnemer te
onderzoeken of de Producten en de kwaliteit en/of kwantiteit daarvan overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering respectievelijk ter
beschikking stelling schriftelijk aan Cerco-Caffè B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, nadat ze zijn
ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Cerco-Caffè B.V. te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Cerco-Caffè B.V. in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Cerco-Caffè
B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.2. Voor Afnemers die Consument zijn geldt – in afwijking van lid 1 van dit artikel – dat de in lid 1
bedoelde melding dient te geschieden binnen bekwame tijd na de ontdekking, doch uiterlijk
binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking.

10.3. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan is bepaald in de artikelen 10.1 en 10.2, dan
verliest Afnemer al zijn/haar rechten ter zake en komt Afnemer geen recht meer toe op nakoming,
herstel, vervanging, ontbinding of schadevergoeding of wijziging van de overeenkomst.
Artikel 11 – Herroepingsrecht
11.1. Ingeval Afnemer een Consument is en sprake is van een Overeenkomst op afstand, heeft
Consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgave van
redenen. De termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat Afnemer, of een door Afnemer
aangewezen derde, het Product heeft ontvangen, of:
a. als de levering van één Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag
waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen, of;
b. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde
periode: op de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de eerste zending van
het Product heeft ontvangen.
11.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Afnemer die Consument is Cerco-Caffè B.V.
middels een ondubbelzinnige verklaring te kennen geven dat zij gebruik maakt van haar
herroepingsrecht. Afnemer kan daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat CercoCaffè B.V. aan haar verstrekt en dat aan de Overeenkomst is gehecht. Afnemer dient de
herroepingsverklaring te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.
11.3. Indien Cerco-Caffè B.V. het modelformulier voor herroeping nog niet aan Afnemer heeft verstrekt,
verstrijkt de termijn van 14 dagen – zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 14 dagen na de dag
waarop Afnemer het formulier heeft ontvangen, doch uiterlijk twaalf maanden na het einde van
de bedenktijd die is omschreven in lid 1 van dit artikel.
11.4. Ingeval Afnemer gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht, dient zij zorgvuldig om te
gaan met reeds ontvangen Producten en de verpakking daarvan. Afnemer mag het product
slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van het Product vast te stellen. Een Afnemer die op een andere manier omgaat met het Product
is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product die is veroorzaakt doordat
Afnemer het Product gebruikt of hanteert op een andere wijze dan is toegestaan.
11.5. Als Afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van
rechtswege ontbonden.
11.6. Een Afnemer die een Bedrijf is, heeft geen herroepingsrecht en kan – zelfs indien hij/zij wel een
herroepingsformulier heeft ontvangen bij een Overeenkomst - derhalve geen beroep doen op de
bepalingen uit dit artikel.

Artikel 12 – Uitvoering door Cerco-Caffè B.V.
12.1. De door Cerco-Caffè B.V. geleverde of ter beschikking gestelde Producten voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van (af)levering of ter beschikking

stelling redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland
zijn bestemd. Cerco-Caffè B.V. staat er nimmer voor in dat de Producten geschikt zijn voor
andere, meer of bijzondere gebruiksdoeleinden. Bij gebruik buiten Nederland dient Afnemer zelf
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden.
12.2. Cerco-Caffè B.V. mag bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten
gebruik maken van derden, al dan niet bij wijze van onder aanneming.
12.3. Cerco-Caffè B.V. mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk overdragen aan derden, mits deze derden garanderen dat zij de verplichtingen jegens
Afnemers volledig en tijdig zullen blijven nakomen.
Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid
13.1. Indien Cerco-Caffè B.V. uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn voortvloeiende uit of
verband houdende met geleverde of ter beschikking gestelde Producten of geleverde Service of
anderszins, dan is de aansprakelijkheid van Cerco-Caffè B.V. uitgesloten en beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld. Ook als Afnemer Cerco-Caffè B.V. aansprakelijk stelt of houdt op
andere rechtsgronden dan de Overeenkomst (bijvoorbeeld onrechtmatige daad, onverschuldigde
betaling of ongerechtvaardigde verrijking) dan moet Afnemer de uitsluitingen en beperkingen in
dit artikel 13 tegen zich laten gelden.
13.2. Een Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf door Cerco-Caffè B.V.
afgegeven begroting of advies, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.3. Cerco-Caffè B.V. is niet gebonden aan foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van
Producten op haar website, in promotiemateriaal, in reclame-uitingen of via welk medium dan
ook. Dergelijke media wordt enkel ter informatie aangeboden. Cerco-Caffè B.V. is dan ook niet
aansprakelijk voor onjuistheden in- of afwijkingen van de hiervoor bedoelde foto’s of teksten.
13.4. Cerco-Caffè B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CercoCaffè B.V. is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
13.5. Indien Cerco-Caffè B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Cerco-Caffè B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief btw,
van de Producten, althans van het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.6. De aansprakelijkheid van Cerco-Caffè B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de
daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Als er geen uitkering is of
als de uitkering lager is dan de schade, gelden de bepalingen van dit artikel 13 onverminderd.
13.7. Cerco-Caffè B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan schade die in een direct oorzakelijk én voorzienbaar verband staan tot de
omstandigheden die tot aansprakelijkheid leiden. Daarenboven wordt onder directe schade
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cerco-Caffè B.V. aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cerco-Caffè B.V. toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden.
13.8. Cerco-Caffè B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
13.9. Cerco-Caffè B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Cerco-Caffè B.V. is voor eventuele tekortkomingen van
deze derden niet aansprakelijk.
13.10. Cerco-Caffè B.V. is bovendien niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet deugdelijk
functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software,
gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
13.11. Indien er na aflevering of na ter beschikking stelling van Producten of na de geleverde Service
klachten zijn en Cerco-Caffè B.V. gehouden is tot nakoming (bijvoorbeeld herstel) dan hoeft
Cerco-Caffè B.V. voor eigen kosten en rekening alleen die her leveringen te doen en/of die
werkzaamheden te verrichten indien en voor zover de waarde daarvan niet de factuurwaarde,
exclusief btw, van de Producten of de Service, althans van het Product of de Service waarop een
en ander betrekking heeft, te boven gaat.
13.12. In geval Afnemer een Consument is en een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
de aansprakelijkheid van Cerco-Caffè B.V. in enig geval verder uitsluit dan wettelijk is toegestaan
tegenover Consumenten, geldt dat de aansprakelijkheid van Cerco-Caffè B.V. is uitgesloten tot
de maximaal toegestane uitsluiting van aansprakelijkheid. Dit artikel 13.12 is niet van toepassing
op Afnemers die een Bedrijf zijn.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 In geval van overmacht is Cerco-Caffè B.V. te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende

omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende
omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat Cerco-Caffè B.V. gehouden is tot
betaling van enige schadevergoeding.
14.2 Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie,
molest,

binnen-

en

buitenlandse

onlusten,

overheidsmaatregelen,

stakingen,

files,

stroomstoringen, storingen in internet, telefonie of andere communicatiemiddelen of dreiging van
deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere
voorvallen; zoals waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan arbeidskrachten,
natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij
Cerco-Caffè B.V., haar toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de
verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom
15.1. Cerco-Caffè B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle in het kader van een
Overeenkomst tot stand gekomen rechten van intellectuele eigendom zullen bij uitsluiting van
anderen alleen toekomen aan Cerco-Caffè B.V.. Cerco-Caffè B.V. heeft het recht de door de
uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken.
15.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is het Cerco-Caffè B.V. toegestaan om de door haar
geleverde of ter beschikking gestelde Producten of verleende diensten met naam, merk,
reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk,
publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder
voorafgaande toestemming van Afnemer zonder dat Cerco-Caffè B.V. daarvoor enigerlei
vergoeding aan Afnemer is verschuldigd.

Artikel 16 - Overig

16.1 Afnemer verbindt zich om Cerco-Caffè B.V. onverwijld kennis te geven van een eventuele
beslaglegging op roerende of onroerende zaken van Afnemer of op de aan Cerco-Caffè B.V. in
eigendom toebehorende Producten of enig deel daarvan, voorts van zijn/haar aangifte tot zijn
faillissement, van zijn/haar faillissement, van zijn/haar aanvraag om surseance van betaling, van
zijn/haar verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn/haar woon- of verblijfplaats
gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling of beschermingsbewind ten
aanzien van hem/haar uit te spreken en van zijn/haar voornemen om Nederland metterwoon te
verlaten. Ook verbindt Afnemer zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslag leggende
deurwaarder respectievelijk de curator respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte
te stellen van en inzage te geven in de Overeenkomsten met Cerco-Caffè B.V..
16.2 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn
deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Cerco-Caffè B.V. aansprakelijk voor alle
uit de Overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen. De verbintenissen uit de Overeenkomsten
zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Afnemer betreft, hoofdelijk.
16.3 Voor het geval Afnemer verhuist zonder opgave van een nieuw domicilie aan Cerco-Caffè B.V.,
geldt het adres van Afnemer genoemd op de Overeenkomst als domicilie van Afnemer.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cerco-Caffè B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Alle geschillen tussen Cerco-Caffè B.V. en Afnemer zullen exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting
van andere bevoegde rechterlijke instanties en arbitrage, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Overijssel (Nederland), tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een
rechter in een andere plaats bevoegd is.
Einde

