
Voorwaarden 
1. Algemeen 

A. In deze voorwaarden wordt “CasCade Automation Systems B.V.” verder aangeduid als “CasCade” en 

degene aan wie wij aanbieden en/of verkopen als “de klant”. 

B. Alle door CasCade gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden 

beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te 

worden overeengekomen. 

C. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

2. Aanbieding 

A. Iedere aanbieding blijft behoudens het hierna onder 3 bepaalde, ongewijzigd geldig gedurende 30 

dagen na de daarin vermelde datum, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een andere termijn is 

gesteld. 

B. De door CasCade verstrekte (al dan niet schriftelijke) informatie (schema’s, tekeningen e.d. daarbij 

inbegrepen) heeft voor CasCade alleen dan bindende kracht, indien zulks uitdrukkelijk in de 

aanbieding of opdracht schriftelijk bevestigd is. Bedoelde informatie blijft eigendom van CasCade. 

Zonder voorafgaande toestemming van CasCade is het niet toegestaan bedoelde informatie geheel of 

gedeeltelijk aan derden te verstrekken. 

 

3. Prijzen 

A. Elke prijsopgave in een aanbieding is vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding zelf anders blijkt. 

B. Alle externe kostenstijgingen, waaronder mede begrepen koerswijziging van de Nederlandse valuta 

t.o.v. de valuta van inkoop door CasCade, ook die welke zich na het sluiten van de overeenkomst 

voordoen, kunnen door CasCade aan de klant in rekening worden gebracht. 

C. Onverminderd het bovenstaande zijn de prijzen vermeld in Euro’s en exclusief B.T.W., andere 

belastingen, heffingen en rechten, montage, configureren en in bedrijf stellen, kosten van verpakking, 

in- en uitlading, vervoer en verzekering, alles tenzij en voor zover in de overeenkomst anders 

bepaald. 

 

4. Overeenkomst 

A. Eerst op het moment dat CasCade de order uitdrukkelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft 

bevestigd, komt een overeenkomst met de klant tot stand. Indien het bindend karakter van de 

aanbieding uit de aanbieding op zichzelf duidelijk is, kan een overeenkomst ook tot stand komen door 

acceptatie van het aanbod. 

B. Indien mondelinge toezeggingen zijn gedaan, dan wel aanvullingen en/of wijzigingen zijn voorzien 

door CasCade, haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, zijn die 

toezeggingen, aanvullingen en/of wijzigingen alleen dan bindend indien deze alsnog schriftelijk en 

door een bevoegd persoon zijn bevestigd. 

 

5. Levering en levertijd 

A. Levering geschiedt af fabriek exclusief verpakking, tenzij in de overeenkomst anders bepaald. Het 

risico van de goederen gaat over op het moment van levering. 

B. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele 

tekorten of beschadigingen te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door 

CasCade dat de goederen ter beschikking van de klant staan. Indien binnen dat tijdbestek tekorten 

en/of beschadigingen zijn geconstateerd, dienen deze binnen de gestelde 24 uur rechtstreeks en 

schriftelijk aan CasCade gemeld te worden. Cascade is gerechtigd later bij haar binnenkomende 

bezwaren niet in behandeling te nemen. 

C. CasCade is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke afzonderlijk kunnen worden 

gefactureerd, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 

van deze voorwaarden. 

D. De aangeboden of overeengekomen levertijd is altijd een benadering, tenzij uit de 

aanbieding/overeenkomst anders blijkt. 



E. Indien de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of indien een afroeptermijn is 

overeengekomen, en afnemer roept niet af binnen die termijn, is CasCade gerechtigd de betreffende 

goederen te factureren en voorts die goederen volledig voor rekening van de klant op te slaan. 

F. CasCade is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk 

zijn voor de gevolgen van de overschrijding daarvan. Bij overschrijding is CasCade niet gehouden tot 

(schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft de wederpartij niet het recht de 

overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. In geval van excessieve overschrijding zullen 

partijen in overleg treden. 

 

6. Transport 

A. Indien CasCade ook het vervoer van de goederen in opdracht van de klant verzorgt, geschiedt zulks 

voor rekening en risico van de klant. De aansprakelijkheid van CasCade is steeds beperkt tot de 

dekking/vergoeding welk een eventueel afgesloten transportverzekering verstrekt. De 

transportverzekering is in beginsel voor rekening van de klant. 

 

7. Overmacht 

A. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van CasCade onafhankelijke c.q. voor 

CasCade onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door 

klant niet, althans niet tijdig van CasCade, kan worden verlangd. 

B. Indien CasCade haar verplichtingen jegens de klant door overmacht niet (meer) kan nakomen heeft zij 

het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de overmacht zich niet 

meer voordoet. Bij overmachtssituatie van blijvende aard, dienen partijen een regeling te treffen 

over de ontbinding van de overeenkomst en de gevolgen daarvan. CasCade is gerechtigd betaling te 

vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat 

van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

 

8. Garantie 

A. CasCade garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 1 jaar na levering tenzij 

anders schriftelijk overeengekomen. 

B. Gebreken aan de geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter 

beoordeling van CasCade, hersteld of gerepareerd indien de gebreken naar het oordeel van CasCade 

te wijten zijn aan constructiefouten of gebruikte materialen waardoor deze voor de klant onbruikbaar 

zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. 

C. Bij garantiewerkzaamheden buiten het bedrijf van Cascade kunnen de extra (reis en verblijf) kosten 

worden berekend. Garantie vervalt indien de klant de goederen onjuist heeft gebruikt, c.q. heeft 

gerepareerd, gemodificeerd of enige wijziging heeft aangebracht danwel deze handelingen heeft 

laten uitvoeren. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie. 

 

9. Aansprakelijkheid 

A. CasCade is niet aansprakelijk voor enige schade, teweeggebracht aan of door het geleverde, door 

welke oorzaak ook, tenzij en voor zover enige wetsbepaling van dwingend recht aansprakelijkheid op 

CasCade legt. 

B. Indien CasCade bij de montage en/of het bedrijf gereedmaken behulpzaam is, zonder dat dit in de 

opdracht is vermeld, geschied zulks voor risico van de klant. 

C. Onverminderd het vorenstaande geldt voldoening aan garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling 

van vastgestelde schade door CasCade of haar verzekeraar, als enige en algehele schadevergoeding. 

Voor al het overige vrijwaart de klant CasCade uitdrukkelijk en volledig. 

 

10. Reclame 

A. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering 

rechtstreeks schriftelijk door CasCade ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken geldt dat de 

reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden. Een en ander onder nauwkeurige 

opgave van de aard en de grond der klachten. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare 

gebreken dienen onmiddellijk te geschieden binnen de hiervoor genoemde termijn. 



B. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na 

verzenddatum der facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, 

respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling 

genomen. 

C. Indien de reclame door CasCade gegrond wordt bevonden, dan is CasCade uitsluitend verplicht de 

ondeugdelijke goederen te repareren zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op 

welke vergoeding dan ook. 

D. Het indienen van enige reclame ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte 

van CasCade. 

 

11. Intellectuele eigendomsrechten 

A. De klant mag geleverde software, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of 

werkschema’s, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en andere documentatie alleen 

voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze al dan niet tegen betaling ter beschikking 

stellen aan een derde. 

B. Bij aansprakelijkstelling wegens inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom van de klant, moet 

de klant CasCade daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en aan CasCade volmacht geven om zich 

tegen die aansprakelijkstelling ten name van de klant te verweren, tenzij CasCade daarvan afziet. 

C. CasCade is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, ontstaan door 

wijziging door de klant van verkocht en geleverd goed of van een toepassing van dat goed op andere 

wijze dan die welke CasCade heeft voorgeschreven dan wel door samenvoeging van het goed met 

andere goederen. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

A. Door CasCade geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling daarvan, met 

inbegrip van rente en kosten, het eigendom van CasCade. In geval van niet betaling is CasCade 

onherroepelijk gerechtigd om de betreffende goederen terug te nemen. Deze terugname geschiedt 

onverminderd de aanspraken van CasCade, die op betaling daaronder begrepen zijn. Voor terugname 

als hier bedoeld dient voor zover nodig de klant op eerste verlangen aan CasCade een volmacht te 

verstrekken om de nog niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook 

bevinden. 

B. Het is de klant niet toegestaan goederen welke nog niet (volledig) zijn betaald, door te verkopen of te 

gebruiken dan wel in onderpand te geven aan derden, op welke wijze of om welke reden dan ook. 

 

13. Betaling 

A. Tenzij een andere termijn is overeengekomen of op de factuur vermeld, dient iedere betaling plaats 

te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. CasCade is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag of 

betalingskorting toe te passen, welke op de factuur wordt medegedeeld. 

B. Bij niet-betaling, uit welke oorzaak dan ook, op het tijdstip waarop betaald had moeten worden, dan 

wel zoveel eerder als niet betaling door faillissement of anderszins vaststaat, heeft CasCade het recht 

de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op algehele betaling en 

vergoeding van kosten, schade en interesse. 

C. Indien betaling niet binnen voorgemelde termijn heeft plaatsgevonden, is klant van rechtswege in 

verzuim en is CasCade gerechtigd om van de dag van opeisbaarheid af, aan de klant wettelijke rente 

in rekening te brengen. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van 

de klant; de buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de 

rente, verschuldigde bedrag. 

 

14. Toepasselijk recht 

A. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

B. Toepasselijkheid van internationale verdragen met betrekking tot koop, is uitgesloten. 

C. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, 

welke voortvloeien uit, of verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen worden 

beslecht door een bevoegde rechter uit het district waar CasCade is gevestigd, zulks voor zover de 

wet dit toelaat. 



 

Revisie 2 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam. 

 


