CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR

WOONWINKELS
WOONWINKELS DIE
CBW-ERKEND ZIJN,
HEBBEN VERKOOPVOORWAARDEN DIE
U EXTRA GOED
BESCHERMEN BIJ
UW AANKOOP.
DEZE VOORWAARDEN
GELDEN VOOR IN DE
WINKEL, ONLINE OF
BUITEN DE VERKOOPRUIMTE, DUS VOOR
AL UW AANKOPEN BIJ
EEN CBW-ERKENDE
ONDERNEMER.

Ze bieden een
goede garantie,
tenminste 2 jaar.

Uw aanbetaling:
gaat een winkel
failliet dan is er
een aanbetalingsregeling.* / **

 DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AANKOPEN
GEDAAN VANAF 01-01-2020

GOED GEKOZEN!
U heeft de juiste beslissing genomen. U heeft namelijk gekozen
voor een CBW-erkende winkel. Winkels die CBW-erkend zijn,
hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed
beschermen. In de voorwaarden zijn alle (wettelijke) regels
opgenomen die voor u van belang zijn bij uw (online) aankoop,
ten aanzien van aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer,
garantie, enzovoort.
CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere
woonwinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met
drie garanties. Op het gebied van aanbetalen bijvoorbeeld.
Gaat een winkel failliet, dan is er een aanbetalingsregeling
waarbij andere CBW-erkende woonwinkels u helpen.* / **
Ook bieden ze een goede productgarantie.
En gaat er toch nog iets mis, dan kunt u uw klacht voorleggen aan
een onafhankelijke geschillenbeslechter, die gegarandeerd voor
een passende oplossing zorgt. In deze voorwaarden staat
precies hoe de regeling werkt. De CBW-erkende woonwinkels,
variërend van meubel-, keuken- en parketzaken tot winkels met
tapijt, badkamers, slaapkamers en gordijnen, zijn te herkennen
aan het speciale CBW-erkend logo met jaartal. En op onze site
www.cbw-erkend.nl vindt u alle CBW-erkende woonwinkels
bij u in de buurt.**
CBW-ERKEND, ZEKER VAN UW AANKOOP

Gaat er toch iets mis,
dan is er een
onafhankelijk
instantie die voor een
passende oplossing
zorgt bij geschillen.**

Kijk op www.cbw-erkend.nl voor meer informatie over CBW-erkend en de regeling.
* Uitgezonderd overeenkomsten op afstand.
** Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
De exacte voorwaarden, beperkingen en werkwijze staan uitgewerkt in de artikelen van
deze CBW-erkend voorwaarden.

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR

WOONWINKELS
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen
gedaan vanaf 01-01-2020
ARTIKEL 1 • Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/
opdrachtnemer, deelnemer aan de SG CBW, die met de
afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die
met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil
aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte
producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter
beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met
een consument waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv.
webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een
overeenkomst die met een consument gesloten wordt
anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW (bijvoorbeeld
bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op
straat);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die
belast is met de uitvoering en handhaving van de
consumentenregelingen als bedoeld in de artikelen 19
en 21 van deze voorwaarden;
Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer
die zichzelf of een of meer van zijn filialen/
werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de Stichting
Garantieregelingen CBW;
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de
overeenkomst verrichte betaling van een deel van de
overeengekomen prijs;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of
vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het
werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht
tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal,
niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en
afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en
correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en
afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig
voor het juist monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van
het product dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en
verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van
vloeren en muren en het verwerken van tegels;
Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan
wie de SG CBW de behandeling van geschillen heeft
uitbesteed.
ARTIKEL 2 • Geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door CBW-erkende woonwinkels en uitsluitend voor de
levering van producten en/of diensten op gebied van
woninginrichting.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de
situatie van een transactie tussen:
• een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBWerkende ondernemer met een consument
• een in het buitenland gevestigde en zaakdoende
CBW-erkende ondernemer met een in Nederland
gevestigde consument.
ARTIKEL 3 • Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele
eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en
modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de
afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer
daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij
die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van
intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet
verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren
of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer.
ARTIKEL 4 • Offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum
geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn
gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens,
tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel
door de ondernemer gedane metingen. De afnemer
moet daarbij de ondernemer informeren over feiten
en/of omstandigheden die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van
belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel
7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het
meten van de oppervlakten de grootste lengte- en
breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de
verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld
moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken
laminaat, volledige lengte plinten e.d.). Ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en
gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving
van de te leveren producten en te verrichten
werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de
betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg
daarover en informatie over de levertijd na afroep,
zoals genoemd in artikel 6 lid 6.
De offerte geeft de prijs van de materialen en de
manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk

wordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom
of regie.
a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag
af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op
wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van
de benodigde materialen). De ondernemer kan op
verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is
een schatting van de totale kosten.
De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende
kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de
offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de
afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend
werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer
de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag
de ondernemer de kosten van het opstellen van
de offerte in rekening brengen, maar alleen als de
afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte
aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de)
kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en
eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten.
Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.
ARTIKEL 5 • Overeenkomst (voor overeenkomsten
buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)
Aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van
een overeenkomst met een consument een
aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet
consument) gelden geen maximum percentages.
Bij een consument is de hoogte van het maximum
percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor consumenten is
25%, behalve bij onderstaande producten waarvoor
15% het maximum is:
a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/
of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband
houdende werkzaamheden;
b. parket, vloerplanken van massief hout,
marmoleum, PVC, traprenovatie, natuurstenen-,
grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en
laminaatvloeren en/of in verband met deze producten
te verrichten werkzaamheden.
c. eventuele overige productgroepen en/of diensten,
als die staan vermeld op www.cbw-erkend.nl.
3. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is
de aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing.
Dit geldt niet bij een overeenkomst op afstand.
4. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen
maximale aanbetalingspercentages, behoudens de
wettelijke beperkingen zoals omschreven in artikel 11
lid 2.
Prijswijziging
5. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers
worden doorberekend.
6. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend
na het sluiten van de overeenkomst maar voor
levering, geldt:
• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en
andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen niet worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden
doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer
vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan
worden doorgevoerd en of de consument daarna wel
of niet kosteloos kan ontbinden.
7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst
door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties
of korting op showroommodellen geven de afnemer
geen recht op prijsvermindering.
Eigendomsvoorbehoud
8. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte
producten tot de afnemer de prijs (en eventuele
bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De
afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te
behandelen. Hij mag de producten niet aan derden
afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)
verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat
het verschuldigde bedrag is betaald.
9. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk
ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of
wettelijke schuldsanering van de afnemer.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer
mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen
voor het nakomen van de betalingsverplichting
voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
verder gaat.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
11. De ondernemer hoeft nooit andere
schadevergoeding te betalen aan een zakelijke
afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk
is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte
schade, waaronder begrepen schade van derden,
winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
Voorrijkosten
12. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit
bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst,
mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen,
behalve bij non-conformiteit.
ARTIKEL 6 • Levertijd
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het
werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn
geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst
een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is
afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een
vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald,
wordt de ondernemer een extra termijn gegund om
alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een
maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke
levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze
termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de
vast afgesproken levertijd mag de afnemer de
overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding
vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast
afgesproken levertijd is de ondernemer bij een
overeenkomst met een zakelijke afnemer niet
aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

5. Bij een overeenkomst met een consument moet de
ondernemer die schade vergoeden die verband houdt
met de overschrijding en die mede gezien de aard van
de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem
kan worden toegerekend. De consument moet de
schade zo veel mogelijk beperken.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van
de consument besteld wordt door de ondernemer
(bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste
of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum.
Afroep moet gebeuren binnen negen maanden
na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders
afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die
termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk
herinneren en hem maximaal drie maanden geven
om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de
overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel
12 van toepassing.
ARTIKEL 7 • Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de producten goed,
deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst.
De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals
afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van
producten en uitvoering van werkzaamheden aan de
op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer
zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de
werkzaamheden moeten worden verricht, zoals
bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften.
Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet
hij de door de consument geleden directe schade en
kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele
eigen schade.
4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
• onjuistheden in de opdracht of opgedragen
werkzaamheden, bijv. het werken op een
ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken,
bijv. door de consument ter beschikking gestelde
materialen of hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of
redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer
dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij
hem de schade niet is toe te rekenen.
5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de
afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak
van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals
een lift of een kraan de informatie die van hem voor
zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.
Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het
gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig
voort.
7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk
wordt verricht door voor dat werk deskundige
personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die
voor risico van de consument komen, dan wordt de
levertermijn verlengd.
9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie
van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan
vraagt de ondernemer aan de afnemer een verklaring
met daarin de gemeten waarde van ondervloer en
dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet
beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer de
afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering
na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan
aantonen dat de geleverde producten het beoogde
geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging
van productinformatie van de leverancier van de
tussenvloer.
ARTIKEL 8 • Rechten en plichten van de afnemer
1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten
kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor
het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen
e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv.
de ligging van leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt
wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden
afgesloten;
• vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en
losse gedeelten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften;
• installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig
zijn conform de tekening van de ondernemer;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en
voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door
de ondernemer geleden aantoonbare directe schade
en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn
eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde
constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken
genoemd in lid 4 van artikel 7.
5. De afnemer informeert de ondernemer over
bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van
een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen
spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik
van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de
afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de
kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en
goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging
ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de
ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar
de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden
verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk
van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering
goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het
mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering
mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt
door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd,
moet de afnemer de schade die de ondernemer
daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de
afnemer kunnen worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen,
materialen en gereedschappen van de ondernemer die
zich ter plaatse van het werk bevinden.
11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van
de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde
werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de
hierdoor ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten
tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn
met Arbo-voorschriften.
ARTIKEL 9 • Opslag van producten
1. Als de producten op de afgesproken leverdatum
worden aangeboden maar niet worden aangenomen,
behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de
ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede
levering doen. De ondernemer mag na weigering of na
tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard,
mag de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en
opslagkosten en verdere aantoonbare schade en
redelijke kosten rekenen of;
b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen
volgens de regeling in artikel 12. Naast
annuleringskosten mag de ondernemer ook de
opslagkosten rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal
de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in
opslag houden, onder berekening van redelijke interne
of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer
rekening met de verkoopwaarde van de producten
en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover
andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na
verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt
de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en
mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde
annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte
opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk
melden dat hij dit van plan is.
4. Het risico van brand en beschadiging tijdens
opslag wordt door de ondernemer in geval van een
consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering
gedekt.
ARTIKEL 10 • Vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Het vervoer van de producten is bij de prijs
inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er
iets anders is afgesproken. De ondernemer draagt
het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als
de producten door een beroepsvervoerder worden
bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede
verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,
dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs
vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om
eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert
de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam
zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen
aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij
na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk
controleren of de producten onbeschadigd en
compleet zijn.
ARTIKEL 11 • Betaling van de koopprijs
Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij
aflevering (contant of pinbetaling), ook als er
aanneming van werk (diensten) in de overeenkomst
is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat
het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de
bankrekening van de ondernemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag,
maar het is wettelijk verboden om een consument
alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als
betalingsconditie aan te bieden.
3. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke
deellevering betaling van het geleverde deel vragen.
Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een
deelfactuur.
Aanneming van werk (diensten)
4. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten
en eventueel kleinmateriaal) geldt dat partijen
schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen
evenredig met de voortgang van het werk. Daarbij
wordt rekening gehouden met de maximale
aanbetalingspercentages voor consumenten (zie
artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke
afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van
de afgesproken som afhankelijk van het maximum
aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2
• evenredig met de voortgang van het werk, tot 60%
van de afgesproken som
• onmiddellijk na de oplevering tot 90% van de
afgesproken som en
• binnen 14 dagen na oplevering het resterende
percentage.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
Betalingstermijn facturen
5. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt
plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders
afgesproken.
Niet-tijdige betaling
6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder
ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch
zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij
afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft
hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst
van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de
gevolgen als hij dat niet doet.
7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer
zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde
invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten
zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn
beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving
toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke
rente berekenen als na de termijn van lid 5 nog steeds
niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf
de in lid 4 genoemde termijn totdat alles is betaald.
Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer
wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5
genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting
9. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de
factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud
en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel
van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten
zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet
de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in
termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk
niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de
termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen
moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn
betalen.
ARTIKEL 12 • Annulering
1. Als de afnemer annuleert, is hij een
schadevergoeding verschuldigd. Deze is
gebaseerd op door de ondernemer gederfde
inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd
uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten,
winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding
bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als
partijen iets ander hebben afgesproken. Deze is 50%
als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd
dat de (deel) levering kan plaatsvinden. Genoemde
percentages zijn gebaseerd op gemiddelden in de
branche.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand,
behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn
schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken
dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij
een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer
dit schriftelijk.
4. Bij de koop van een keuken kan een consument
binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten
van de koop, schriftelijk annuleren tegen een
vast percentage van 5% van de koopsom met
een minimum van € 500. Als de consument geen
e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook
per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via
het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de
brief binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De consument hoeft bij een buiten de
verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst
geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik
maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in
artikel 18 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de
Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument
de overeenkomst ontbinden zonder kosten. De
consument moet bewijzen dat hiervan sprake is
geweest.
ARTIKEL 13 • Extra kosten, meerwerk en/of
minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke
is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk
mogelijk te maken, komen voor rekening van de
afnemer.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid
worden verrekend.
Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle
werkzaamheden en leveranties, die niet in de
overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer
worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de
overeenkomst dat met instemming van beide partijen
niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken,
bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn
geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de
ondernemer restanten bij de afnemer achter.
ARTIKEL 14 • Onuitvoerbaarheid overeenkomst door
overmacht
1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk
onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een
van de partijen kan worden toegerekend, dan is de
wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van
de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend,
zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk
is inspanningen verrichten om de overeenkomst
alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover.
Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht
om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te
ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van
de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.
ARTIKEL 15 • Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen
bezitten die de consument op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
(conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als
dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst
is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet
voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie
respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
prijsvermindering.
2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie
op de geleverde producten, bovenop de wettelijke
verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders
schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt
niet voor gebreken die verband houden met niet
met de bestemming corresponderend gebruik door
afnemer. Bij consumentenkoop maakt de ondernemer
dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten
van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en
voorrijkosten;
Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de
ondernemer het product niet te vervangen.
Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd,
worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van
het oorspronkelijke afleveradres.
3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel
mogelijk voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan
een consument nog rechten hebben op grond van de
wet (als omschreven in lid 1). De ondernemer kan zich
dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
5. De verplichtingen van de ondernemer met
betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2
vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd
in artikel 19. Bij faillissement/surseance van betaling/
wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan
de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/
bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande
garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie

ook voor de afnemer.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het
met de bestemming corresponderend gebruik, van de
geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of
bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
8. De afnemer moet zich als een goed afnemer
gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het
product goed en afdoende wordt onderhouden en
behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc.
kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding
beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de
afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar
zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of
handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn:
(wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen,
woonaccessoires en normale slijtage.
ARTIKEL 16 • Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door
oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen,
behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als
anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken
kunnen bijv. zijn:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als
gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na
nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/
of haarscheurtjes door de directe inwerking van
warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in
de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een
extreme verandering daarin;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/
of ondervloer, indien en voor zover deze niet door
de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende
vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is
aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van
het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de
ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de
vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan
voldoende was.
ARTIKEL 17 • Klachten en schade
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
of door ondernemer veroorzaakte schade aan
afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit
moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig
gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om
klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers
eigendommen te constateren en/of te melden, dan
moet de afnemer klachten of schade zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee
werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen
na (op)levering geen melding door ondernemer is
ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten
onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade
door ondernemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de
gelegenheid om door of namens hem de schade
te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn
aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de
afnemer medewerking aan reparatie door of namens
de ondernemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan
worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk
binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij
voorkeur schriftelijk.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied
verliest.
6. Voor het indienen van een geschil bij de
geschillenregeling moet zijn voldaan aan de
voorwaarden in artikel 20 lid 2 en 3.
ARTIKEL 18 • Overeenkomsten op Afstand en Buiten
de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten
A - De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct
langs elektronische weg de ontvangst daarvan.
Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Als de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen nemen.
3. De ondernemer mag - als de wet dit toestaat
- onderzoeken of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen en of er
omstandigheden zijn die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als
dit een goede reden geeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd
een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere
voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het
product en/of de dienst de volgende informatie
meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief
belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze
van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan
en te raadplegen zijn.
B - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met
betrekking tot de aankoop van een product – al dan
niet gecombineerd met een dienst - gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping,
maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag

nadat het product is ontvangen door of op verzoek
van de consument namens hem het product heeft
ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één
bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag
waarop de laatste deellevering door of namens de
consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde
bedenktijd in op de dag na het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij
niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde
bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde
informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen
na de dag waarop de consument die informatie alsnog
heeft ontvangen.
C - Verplichtingen van de consument tijdens de
bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. De consument mag het
product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid
C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering
van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
de overeenkomst de verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de
consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn via het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf
de dag na deze melding, zendt de consument
het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met
alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van
het terugzenden van het product bij een overeenkomst
op afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte gesloten
overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten
van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk
te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te
starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het
uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de
uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met
de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende
overeenkomsten ontbonden.
E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
consument, inclusief berekende leveringskosten,
uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping.
Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het
product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft
gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling
is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra
kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
F - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en
diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk
bij het aanbod heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering
van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn
herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument
vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden gemaakt op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard
onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
ARTIKEL 19 • Aanbetalingsregeling
(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden

op www.cbw-erkend.nl). Deze regeling is uitsluitend
van toepassing op een overeenkomst op gebied van
woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of
buiten de verkoopruimte (bijv. bij consument thuis,
op straat of sommige beurzen). De regeling is niet van
toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in een
webshop.
De regeling is van toepassing als de consument bij
faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering
van de ondernemer geen product en/of dienst
geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze
regeling houdt in dat de consument een vervangende
overeenkomst kan sluiten met een andere CBWerkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de
prijs in mindering gebracht door en voor rekening van
deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld
terugbetaald.
1. De regeling kent de volgende voorwaarden:
a. De consument doet een schriftelijk beroep op de
aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via
www. cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk drie
maanden nadat de curator het onder lid 1 b bedoelde
bewijs heeft verstrekt, maar in ieder geval uiterlijk zes
maanden na uitspraak van faillissement/surseance/
wettelijke schuldsanering bij SG CBW ontvangen zijn.
b. De consument overlegt hierbij een kopie van de
overeenkomst, een aanbetalingsbewijs en een kopie
van het bericht van de curator/bewindvoerder dat
de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de
aanbetaling niet wordt terugbetaald.
c. Wanneer de curator binnen drie maanden
na uitspraak faillissement/surseance/wettelijke
schuldsanering het bewijs bedoeld onder lid 1 b nog
niet heeft verstrekt, dan kan de consument toch een
beroep doen. Dan volstaat in plaats van het document
van de curator bedoeld onder 1 b een bevestiging
van de curator dat de vordering van de consument
is vermeld op de lijst van voorlopig erkende
schuldeisers.
d. De consument is verplicht zijn vordering op de
oorspronkelijke ondernemer (tot het maximale
aanbetalingspercentage in artikel 5 lid 2) aan de SG
CBW over te dragen.
2. De SG CBW laat binnen twee maanden na
ontvangst weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan
verstrekt de SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee
de consument een vervangende overeenkomst kan
sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk
in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op www.cbwerkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst wordt
samengesteld. De consument kan zelf suggesties
aandragen bij SG CBW.
3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst
gelden de volgende regels:
a. De consument overhandigt direct het in lid 2
bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer
waarmee de vervangende overeenkomst wordt
gesloten.
b. De consument sluit de vervangende overeenkomst
binnen zes maanden na ontvangst van het bewijs.
c. De aanbetaling van de consument wordt van de
nieuwe prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of
15% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan
25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de
oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.
cbw-erkend.nl). Het percentage van 15% geldt voor:
• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire
producten en/of in verband daarmee te verrichten
werkzaamheden;
• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie,
marmoleum, PVC, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-,
giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren
en/of in verband met deze producten te verrichten
werkzaamheden.
• eventuele overige productgroepen en/of diensten, als
die op www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee
met het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij
mag alleen een vervangende overeenkomst weigeren
als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn
geval onredelijk is.
e. De ondernemer met wie de consument een
vervangende overeenkomst wil sluiten, houdt
zijn eigen, normale verkoopprijs aan. Dat hoeft
niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke
ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen
prijsgarantie. Speciale actie-, opruimings- of
aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod
blijven.
4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
• overeenkomsten op afstand;
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 15;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst
zonder toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
• het meerdere boven de genoemde percentages.
Er kan ook geen beroep op de regeling worden
gedaan als de curator ervoor zorgt dat hij of een
andere partij de oorspronkelijke overeenkomst tegen
dezelfde condities kan uitvoeren.
ARTIKEL 20 • De geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer
over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met een minimale (koop)som van
€ 250 kunnen zowel door de consument als door
de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij
Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk
gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan
worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www.
uitgesprokenzaak.nl.
2. De consument moet zijn klacht eerst bij de
ondernemer melden. De ondernemer moet in de
gelegenheid zijn gesteld om:
• op de klacht te reageren en;
• de klacht te erkennen of af te wijzen en;
• bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn
voor oplossing wordt bepaald op 6 weken, tenzij
de ondernemer een andere redelijke termijn heeft
aangegeven die nodig is om de klacht op te lossen,
in welk geval de door de ondernemer meegedeelde
termijn geldt.
3. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan
ter oplossing van de klacht en de consument gaat
niet akkoord, dan moet de consument dit aanbod
aantoonbaar afwijzen. Als het aanbod is afgewezen
door de consument, dan heeft de ondernemer nog
twee weken tijd om een aangepast voorstel te doen.
Als de consument niet akkoord gaat, dan wijst hij
het voorstel aantoonbaar af, alvorens het geschil in
behandeling genomen kan worden.
4. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3,
kan het geschil niet in behandeling genomen worden.
5. De consument kan tot 12 maanden na het indienen

van zijn klacht bij de ondernemer het geschil
aanhangig maken bij de geschillenbeslechter, tenzij
partijen anders overeenkomen.
6. Als de consument een geschil aanmeldt bij de
geschillenbeslechter is de ondernemer aan deze keuze
gebonden.
7. Als de ondernemer een geschil behandeld wil
zien door de geschillenbeslechter, dan moet hij
handelen zoals is bepaald in het reglement van de
geschillenregeling. Als de consument daaraan niet wil
meewerken, dan is de ondernemer vrij om het geschil
bij de rechter aanhangig te maken.
8. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden
opgelost door:
• bemiddeling door de geschilbehandelaar;
• bemiddeling door een deskundige;
• een bindende uitspraak.
9. Het reglement van de geschillenbeslechter is te
raadplegen op www.uitgesprokenzaak.nl.
10. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd. De tarieven staan vermeld
op www.uitgesprokenzaak.nl
11. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde
geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis
te nemen. Voor online aankopen mag ook een klacht
worden ingediend bij het Europese Platform Online
Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr).
12. Buiten Nederland wonende consumenten
zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het
gebrekkige product bij de geschillenbeslechter kan
worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet
mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport
dat is opgesteld door een deskundige van een
door het thuisland van de consument erkende
geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of
Engels door een erkend tolk/vertaler.
13. In de situatie dat de consument (deels) heeft
betaald en de ondernemer zonder (gerechtvaardigde)
reden niet uitlevert of niets meer van zich laat
horen over een afgesproken levering, geldt dat
de geschillenbeslechter slechts gehouden is een
bemiddelingspoging te doen, waarna de behandeling
eindigt. De consument krijgt het klachtengeld terug als
de bemiddeling niet succesvol is.
ARTIKEL 21 • Nakomingsgarantie
1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een
door de geschillenbeslechter gewezen bindend advies
of een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde
schikking, behalve:
• als de ondernemer het bindend advies binnen 2
maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter
heeft voorgelegd, behalve als de rechter het bindend
advies bekrachtigt en de ondernemer niet in beroep
gaat;
• als er sprake is van de situatie zoals omschreven in
artikel 20 lid 13.
De consument moet binnen 3 maanden na het
verstrijken van de termijn waarbinnen de ondernemer
het bindend advies of de schikkingsovereenkomst
moest nakomen, een schriftelijk beroep hierop doen
bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl).
2. De SG CBW zal na een beroep op de
nakomingsgarantie altijd eerst de ondernemer
gelegenheid geven na te komen. De consument
werkt daaraan mee, ook al zijn termijnen die de
geschillenbeslechter stelde al verlopen.
3. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als
sprake is van:
a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke
schuldsanering van de ondernemer;
b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop
de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de
SG CBW de feitelijke beëindiging van de (verkoop)
activiteiten van het bedrijf aannemelijk kan maken.
4. Als de geschillenbeslechter een ondernemer
zowel verplicht tot betaling van een bedrag als het
uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen eerst de
werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de
betaling wordt verricht, ook al vermeldt het bindend
advies een andere volgorde.
5. Als het bindend advies de ondernemer verplicht
om een product terug te nemen, dan moet de
consument daaraan meewerken en de ondernemer
tot terugneming in de gelegenheid stellen. Aan de
consument terug te betalen bedragen hoeven pas
na terugname uitgekeerd te worden, ook als het
bindend advies een andere volgorde aangeeft, tenzij
de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het
bindend advies.
6. De garantie is beperkt tot:
a. € 10.000 per bindend advies. De consument draagt
zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot het
bedrag van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant
zich, zoveel als redelijkerwijs van haar kan worden
verwacht, in om haar vordering en eventueel de
restantvordering van de consument, zonder kosten
voor de consument, op de nalatige deelnemer te
verhalen. Wanneer de deelnemer voor de rechter
wordt gedaagd, dan moet de consument om
praktische redenen ook het meerdere cederen aan SG
CBW; en
b. bij een faillissement, surseance van betaling,
wettelijke schuldsanering of feitelijke beëindiging van
de (verkoop)activiteiten van het bedrijf:
• een maximum bedrag van € 2.269 per geschil voor
keuken, badkamer of sanitair en daarmee verband
houdend werk of een maximum van € 1.361 per
geschil voor overige producten/diensten; en
• € 25.000 per deelnemer voor alle beroepen op de
nakomingsgaranties tezamen. Na het verstrijken van
de termijn waarbinnen de consument een beroep
op de nakomingsgarantie kan doen, zal de SG CBW
(de) gegronde beroep(en) op de nakomingsgarantie
van de consument(en) uitkeren. Als de gezamenlijke
beroepen boven € 25.000 uit komen, dan zal SG CBW
naar rato uitkeren. Daarbij wordt gestreefd naar een
uitkering binnen uiterlijk zes weken na het verstrijken
van de uiterste termijn om een beroep te doen op de
nakomingsgarantie.
De laatste twee zinnen van lid 6 onder a. zijn hier ook
van toepassing.
ARTIKEL 22 • Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands
recht. Als de consument gevestigd is in een ander EUland dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem
verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer
deze rechten toepassen.
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CBW-APPROVED CONDITIONS FOR

HOMEWARE STORES
 EFFECTIVE FROM 1 JANUARY 2020
HOMEWARE STORES
THAT ARE CBWAPPROVED HAVE
CONDITIONS OF SALE
THAT OFFER YOU
EXTRA PROTECTION
WHEN YOU MAKE A
PURCHASE.
THESE CONDITIONS
ARE APPLICABLE
IN-STORE, DISTANCE
AND OFF-PREMISES
CONTRACTS.

They offer even better
warranties of at least
two years.

Your downpayment:
if a store goes
bankrupt, there is a
downpayment
scheme*.

CONGRATULATIONS!
You have made the right decision: you have chosen a CBWapproved store. CBW-approved stores have general sales
conditions that provide extra protection for consumers. The
conditions contain all (statutory) rules that are important to
you when making a purchase, and relate to downpayments,
delivery, delivery times, payment, transportation, warranties
etc.
CBW-approved stores offer more certainty than other
homeware stores because they observe an approval scheme
with three guarantees. In the area of downpayments, for
example. If a store goes bankrupt, there is a downpayment
scheme through which other CBW-approved homeware
stores will help you*/**. They also offer exceptional product
warranties.
And if something goes wrong despite all that, you can submit
your complaint to an independent disputes solver, which is
guaranteed* to arrange a suitable solution. These conditions
describe exactly how the scheme works. CBW-approved
homeware stores, ranging from furniture, kitchen and flooring
stores to stores selling carpets, bathrooms, bedrooms and
curtains, can be recognized by the special CBW-approved logo
and year mark. And you can find all CBW-approved homeware
stores in your area at www.CBW-erkend.nl.**

CBW-APPROVED: TRUST IN YOUR PURCHASE

If something goes
wrong nevertheless,
an independent
disputes platform will
arrange a suitable
solution.**

See www.CBW-erkend.nl for more information about CBW approval and the scheme.
* Distance contracts excluded.
** No rights or obligations can be derived from the text on this page. The exact
conditions, limitations and procedures are described in the articles of these
“CBW-approved”conditions.

CBW-APPROVED CONDITIONS FOR

HOMEWARE STORES
EFFECTIVE FROM 1 JANUARY 2020
ARTICLE 1 • Definitions
1. In these conditions, the following terms are
understood to have the following meanings:
The company: the CBW-approved retailer/contractor,
participating in the SG CBW, who enters into or wishes
to enter into an agreement with the customer;
The customer: the buyer/client or the party entering
into or wishing to enter into an agreement with the
company;
The business client: the customer acting in the exercise
of a profession or business;
The consumer: the customer not acting in the exercise
of a profession or business;
Delivery: the actual handing over of the purchased
products and/or semi-finished goods to the customer;
Completion: the provision of the products and/or the
work in ready-for-use conditions, as agreed;
Remotely concluded agreement: the agreement
concluded with a consumer whereby, up to and
including the concluding of the agreement, exclusively
use is made of one or more techniques for remote
communication, as described in Article 6:230g, 1st
paragraph, of the Dutch Civil Code, e.g. web store or
mail order;
Agreement Concluded Outside the Retail Space: an
agreement concluded with a consumer otherwise than
in the retail space of the company, as described in
Article 6:230g, paragraph 1f, of the Dutch Civil Code
(such as at a consumer’s home, at some trade fairs or
on the street);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW [CBW
Warranty Schemes Foundation], which is tasked with
the execution and enforcement of the consumer
schemes as referred to in Articles 19 and 21 of these
conditions;
SG CBW participant: the CBW-approved company or
one or more of his branches/operating companies
affiliated with Stichting Garantieregelingen CBW;
Down payment: part of the agreed price paid by the
customer upon concluding the agreement;
Floor: subfloor and/or underlayment and/or finish floor;
Subfloor: the existing surface on which the work must
be carried out;
Underlayment: the material placed between the
subfloor and the finish floor, not being repair material
for the subfloor.
Connecting: the connecting of all supply and discharge
pipes and wiring to existing and correctly placed
connection points;
Installing: the placement of all supply and discharge
pipes, wiring and connection points necessary for the
correct fitting of the product;
Assembly (placing): the assembly and adjusting of the
product or components thereof;
Other work: demolition and conversion work, the
levelling of floors and the processing of tiles.
Dispute mediator: the independent party contracted by
SG CBW to resolve any disputes.
ARTICLE 2 • Validity
These conditions may only be used by CBW-approved
homeware stores and apply only to the delivery
of products and/or services in the area of home
furnishing.
These conditions are solely applicable in situations
involving a transaction between:
• a CBW-approved company established and operating
in the Netherlands with a consumer
• a CBW-approved company established and operating
abroad with a consumer residing in the Netherlands.
ARTICLE 3 • Intellectual property
1. The company reserves all intellectual property
relating to, among others, provided designs, images,
drawings, samples and models. If the company so
requests, the customer must return these immediately.
If the company has additional legal rights, he may
claim these.
2. The customer may not remove or change indications
relating to rights of intellectual property in or affixed
to the goods or services delivered or provided by the
company.
3. The customer may not reproduce, make public,
exploit or exhibit materials of the company that are
subject to intellectual property rights without the
permission of the company.
ARTICLE 4 • The offer
1. All offers are valid for 21 days after the date of the
offer, unless stated otherwise in the offer. Offers are
based on the information, drawings and dimensions
derived from these as provided by the customer and
on any measurements performed by the company.
The customer must inform the company of facts and/
or circumstances that could affect the performance of
the agreement, to the extent that these are relevant
to the making of the offer (see also Articles 7 and
8). For floors, the company will take and keep to the
longest length and widest width when measuring
the surfaces, taking into account packaging units as
they must be ordered from suppliers (linear metres of
carpet, packages of laminate, full-length skirting etc.).
Designs, images, drawings, indicated measurements
and weights and samples and models provided by the
company are as accurate as possible.
2. The offer includes a full description of the products
to be supplied and the work to be carried out, the
total (purchase) price, the delivery time, the payment
conditions and the risks for both parties.
For “on-demand” orders, the offer includes an
explanation thereof and information about the delivery
time from the moment the demand is made, as
described in Article 6, paragraph 6.
The offer indicates the price of the materials and the
manner in which the price for the work to be carried
out will be calculated. There are two ways: contract
price or cost-plus.
a. with contract price, the parties agree a fixed price for
which the work will be performed;
b. with cost-plus, the company draws up an accurate

specification of the price factors, (including the hourly
rate and unit prices of the required materials). The
company can provide an indicative price, being an
estimate of the total costs, at the customer’s request.
The offer will indicate whether any additional costs
will be involved, such as transport, delivery, payment
or postage costs.
3. Any work activities not mentioned in the offer do
not form part of the agreed price. If the customer does
desire these, this may have a price-increasing effect
(see also Article 13).
4. The customer must ensure that the company
can carry out the work properly. If the customer
has specific obligations to fulfil in that context, the
company will indicate this in the offer. For example,
the fact that the installation points, pipes and
discharge pipes must be present in accordance with
the company’s sketch (see Article 7, paragraphs 3 and
4).
5. If the customer does not accept the offer, the
company may charge the costs incurred in drawing
up the offer, but only if the customer has been
demonstrably informed of these costs and their sum
during or before the request for an offer. The customer
becomes owner of the offer and any drawings
following payment of the offer costs. The intellectual
property remains with the company.
ARTICLE 5 • The agreement
(for agreements outside the retail space or remotely
concluded agreements: see Article 18)
Down payment
1. The company may request a down payment when
entering into an agreement with a customer. For
a business client (not a consumer), no maximum
percentages apply. For consumers, the maximum
percentage depends on the product.
2. The maximum down payment for consumers is
25%, except for the following products, for which the
maximum is 15%:
a. kitchens/bathrooms/sanitary articles and/or
components thereof, and/or related work;
b. parquet, floorboards of solid wood, linoleum,
PVC, stair renovations, natural stone, gravel, (gravel)
tile, poured concrete, concrete, concrete look, cork
and laminate floors, and/or work to be carried out in
connection with these products.
c any other product groups and/or services, if listed
on www.cbw-erkend.nl.
3. The down payment percentages mentioned
in paragraph 2 are subject to the down payment
regulation described in Article 19. This does not apply
in case of a remotely concluded agreement.
4. Remotely concluded agreements are not subject
to maximum down payment percentages, excepting
the statutory limitations as described in Article 11
paragraph 2.
Price changes
5. Price increases can be charged on to business
clients.
6. For price increases for consumers, emerging after
the conclusion of the agreement but before delivery,
the following applies:
• Price increases resulting from VAT increases and
other statutory measures can always be charged on.
• Other price increases within 3 months following the
conclusion of the agreement may not be charged on.
• Other price increases after 3 months following the
conclusion of the agreement may only be charged
on if this has been agreed. The company must,
when doing so, indicate why a price increase can be
implemented and whether or not the consumer can
then cancel the agreement without cost.
7. Price reductions after the conclusion of the
agreement as a result of, for example, clearance
sales, closing-down sales, promotions or discounts
on showroom models do not entitle the customer to a
reduction in the price.
Retention of title
8. The company remains the owner of the sold
products until the customer has fully paid the price
(and any additional costs). The customer is obliged
to treat the products with care. He may not surrender
the goods to third parties or give them as security,
pledge them, or remove them or have them removed
from the space in which they were delivered, until the
owed amount has been paid.
9. The company may fully or partially cancel the
agreement without notice of default in case of
bankruptcy, suspension of payments, or a statutory
debt rescheduling on the part of the customer.
Providing surety in respect of business clients
10. For agreements with business clients, the
company may request that sufficient surety is
provided for duly meeting the payment obligations
before he fulfils the agreement or continues to do so.
Compensation of damages in respect of business
clients
11. The company is never obliged to pay other
damages to a business client than explicitly provided
for in these conditions. He is never obliged to
compensate for other direct or indirect damages,
including damage suffered by third parties, loss of
profits and such.
Call-out charges
12. The company may charge call-out charges if this
has been agreed at the conclusion of the agreement.
If transportation is not included in the agreement, the
company may always charge call-out charges, except
in cases of non-compliance.
ARTICLE 6 • Delivery time
1. The delivery time is the agreed time within which
the work must have been done or the products must
have been delivered. The delivery time is fixed,
unless the agreement indicates an estimated delivery
time. If no delivery time has been agreed, consumer
purchases are subject to a fixed delivery time of 30
days.
2. If the expected delivery time is exceeded, the
company shall be granted an extension of this term to
make the delivery. The extended term is at maximum
one month, but never more than the original delivery
time. Any price increase occurring during this period
may not be charged on.
3. If the extended term or the fixed agreed delivery
time is exceeded, the customer may cancel the
agreement without notice of default or court
intervention being required and/or may claim
damages.
4. If, for agreements concluded with a business

client, the estimated or fixed agreed delivery time
is exceeded, the company shall not be liable for any
consequential damages in any form.
5. Where agreements with consumers are concerned,
the company must compensate such damage as
relates to the exceeding of the term and which can,
among others given the nature of the liability and
the nature of the damage, be imputed to him. The
consumer must limit the damage as much as possible.
6. If it has been agreed that the company will place
orders following notification from the consumer (order
on demand), the agreed fixed or expected delivery
time will apply as from the date of the demand. The
demand must be made within nine months after the
conclusion of the agreement, unless agreed otherwise.
If no demand is made within that term, the company
will remind the customer in writing and grant him
a maximum of an additional three months to make
the demand. After this term, the agreement shall be
deemed to have been cancelled and Article 12 takes
effect.
ARTICLE 7 • Rights and obligations of the company
1. The company will deliver the products correctly,
reliably and in accordance with the stipulations of
the agreement. The work will be performed properly,
reliably and in accordance with the stipulations of the
agreement.
2. In the delivery of products and performance
of work, the company will observe the statutory
regulations in force at that time.
3. The company is under obligation to inform
the customer in time and before concluding the
agreement that the customer is obliged to ensure
that the place where the work is to be carried out
is suitable for this work to be carried out, e.g. that
construction and/or installation regulations are met.
If the company does not inform the consumer of this
in time or not at all, he must reimburse the damages
suffered by the consumer and any damages suffered
by the company shall be for the company’s own
account.
4. The company shall also inform the customer of:
• any incorrectness in the assignment or the
commissioned work, e.g. working on an improper
foundation;
• defaults and unsuitability of certain goods, e.g.
materials or equipment made available by the
customer.
This only applies if the company is aware of these or
should reasonably be aware of these. If the company
fails to do so, it is liable for the damage, unless this
damage cannot be imputed to him.
5.The company, if it has been informed by the
customer (see Article 8 paragraph 5), will provide
information on the necessity of using special
equipment such as a lift or a crane, such as can be
expected of him insofar as his expertise allows. The
parties will agree for whose account and risk the use
of said special equipment will be.
6. Once started, the company will continue the work
on a regular basis.
7. The company will ensure that the work is carried out
by people who are experts at that work.
8. If the work is delayed due to circumstances that
are for the customer’s risk, the delivery time will be
extended.
9. If the customer has any wishes regarding sound
insulation of a floor (e.g. in apartments), the
company will request a statement from the customer
indicating the measured values of the subfloor and
finish floor. If the customer fails to provide this
statement, or it is unavailable, the company will
warn the customer that the sound insulation may be
lower following completion. The company ensures
that it can demonstrate that the provided products
have the required soundproofing effects, e.g. by
providing product information from the supplier of the
underlayment.
ARTICLE 8 • Rights and obligations of the customer
1. The customer enables the company to deliver the
products and carry out the work.
2. The customer ensures that the company has, in a
timely fashion, at its disposal the necessary approvals
(permits etc.) and information required for the work
(e.g. the location of pipes).
3. The customer ensures that the place where work will
be carried out is suitable for that work to be carried
out, for instance that:
• the space can be properly closed off;
• floors are free of plaster, cement and dirt remnants,
and any loose parts;
• construction and/or installation regulations are met;
• the installation points, tubes and drainpipes are as
shown on the company’s drawings;
• electricity, heating, running water and sufficient
ventilation are present.
If the customer does not ensure this, he must
compensate the company for the demonstrable
direct damage and reasonable costs suffered, and
any damage suffered directly by him is for his own
account.
4. The customer bears the risk for damage resulting
from:
• incorrectness in the commissioned work;
• incorrectness in the constructions and working
methods desired by the customer;
• defects in the (im)movable property on which the
work is carried out;
• defects in materials or equipment made available by
the customer.
This does not relieve the company of its duty to inform
the customer of the matters described in paragraph 4
of Article 7.
5. The customer informs the company about
extraordinary circumstances that, for example, make
the use of a lift or crane necessary. The parties agree
for whose account and the risk the special equipment
will be. If the customer has failed to provide this
information, the costs of the use of special equipment
are for his account.
6. The customer ensures that work to be carried out
and/or deliveries to be made by third parties are
carried out or made properly and on time, so that the
performance of the work is not delayed as a result. If
any delay does occur, the customer must inform the
company of this in a timely fashion.
7. The customer ensures that no other work is
carried out in the place where the work takes place
or has taken place that could damage the work of the

company.
8. The customer ensures that the place of delivery
is easily accessible and available in a timely fashion
and that all possible actions are undertaken to enable
smooth delivery or completion.
9. If the start or the progress of the work is delayed
due to circumstances as described in this Article,
the customer must compensate the company for the
damage suffered as a result, if these circumstances
can be imputed to the customer.
10. The customer must take proper care of the articles,
materials and equipment of the company that are
located at the work site.
11. The customer who, against the explicit advice of
the company insists on the performance of specific
work activities by the company, is personally liable for
any resulting damage.
12. The customer cannot oblige the company to carry
out work in contravention of Arbo [Occupational
Health and Safety] regulations.
ARTICLE 9 • The storage of products
1. If the products are presented for delivery on the
agreed delivery date but are not accepted, for other
reasons than that they are defective, the company
will make a second delivery within a reasonable
term. Following such refusal or second delivery,
the company may charge storage costs and further
demonstrable damage and reasonably incurred costs.
2. If the second delivery is also not accepted, the
company may:
a. demand fulfilment of the agreement and charge
storage costs, further demonstrable damage and
reasonably incurred costs; or
b. consider the agreement to be cancelled in
accordance with the provisions of Article 12. In
addition to cancellation charges, the company may
also charge storage costs.
3. If the products have been paid for by the customer,
the company will hold the products in storage for
a maximum of three months, charging reasonable
internal or external storage costs to the customer,
taking into account the sale value of the products
and the length of the storage period, unless agreed
otherwise. If the customer has still not taken
possession of the products after 3 months, the
agreement is considered to have been cancelled and
the company may, in addition to the cancellation fee
described in Article 12, charge reasonable storage
expenses. The company must inform the customer in
writing of his intention to do so.
4. Where a consumer purchase is concerned, the risk
of fire and damage during storage is covered by the
company at its expense through insurance.
ARTICLE 10 • Transport and damage at delivery
1. The transport of products is included in the price,
except for portable articles or if otherwise agreed.
The company bears the risk of damage or loss
during transport. If the products are delivered by a
professional carrier, the company will ensure proper
insurance.
2. If damage is identified upon delivery, the customer
must note this on the delivery slip. If there is no
opportunity to identify any damage at the time of
delivery, the customer will note this on the delivery
slip. It is recommended to report visible damage to the
company within 2 working days.
3. If the customer organises the transport personally,
he must verify as far as possible whether the products
are undamaged and complete, after receiving them
but before the transport.
ARTICLE 11 • Payment of the sales price
1. The general payment condition is down payment
upon delivery (cash or PIN), also if work (services) is
included in the agreement. The customer may also
ensure that the sum has already been credited to the
company’s bank account prior to delivery.
2. It is possible to agree a different payment condition,
but it is legally prohibited to offer a consumer only
advance payment of the (remaining) purchase price as
a payment condition.
3.The company making partial deliveries may require
payment for the delivered part at each partial delivery.
For each partial delivery, the customer receives a
partial invoice.
Contracting for work (services)
4. With regard to contracting for work (exclusively for
services and any small materials), parties agree that
payment will be made in terms proportionate to the
progress of the work and the delivery of materials. In
this, the maximum down payment percentages for
consumers (see Article 5, paragraph 2) are taken into
account. If no specific agreements are made about
this, the following payment conditions apply:
• upon commissioning the work, 25% or 15%,
respectively, of the agreed sum, depending on the
maximum down payment percentage described in
Article 5 paragraph 2.
• proportionate to the completion of the work, up to
60% of the agreed sum
• immediately after completion, up to 90% of the
agreed sum, and
• within 14 days of completion, the remaining
percentage
The customer will receive a partial invoice each time.
Payment term for invoices
5. Payment of an invoice or partial invoice must
take place no more than 14 days after the invoice is
received, unless otherwise agreed.
Non-timely payment
6. If the customer does not pay on time, he is legally
considered, without notice of default being required,
to be in default. Nevertheless, the company will, upon
expiry of the payment term, send the customer a
payment reminder in which he notifies the customer of
his default. The company will give him the opportunity
to pay within 14 days of receipt of the payment
reminder, and will inform him of the consequences if
he fails to do so.
7. Following expiry of this additional term, the
company is authorised to collect the owed amount
without further notice of default being required. The
collection charges and other expenses involved are for
the customer’s account. These costs are limited to the
maximum percentage of the principal sum permitted
by law and regulation.
8. The company may charge statutory interest to
consumers if payment has still not been made after
expiry of the term described in paragraph 5. The

interest may be calculated starting from the expiry
date of the term described in paragraph 4 until the full
sum has been paid.
With business clients, the company may charge the
statutory commercial interest rate after expiry of the
term described in paragraph 5.
Suspension of payment obligation
9. In the event of complaints, the customer is
exclusively entitled to suspend payment of that part
of the invoice that corresponds to the content and
severity of the complaint. The company may not
collect this part of its invoice if the complaints are
justified. This does not release the customer from his
obligation to pay the remaining part of the purchase/
contracting price within the payment term.
10. If payment in terms has been agreed, exclusively
for the contracting of work, and the company does
not continue the work, the customer is authorised
to suspend his payment of the relevant term. This
does not release the customer of his obligation to
pay partial invoices sent at an earlier date, within the
payment term for those invoices.
ARTICLE 12 • Cancellation
1. If the customer cancels the agreement, he will owe a
compensation fee. This fee is based on loss of income
based on industry averages. The compensation fee
is comprised of the gross profit margin (fixed and
variable costs, profit mark-up), minus variable costs
not incurred, such as delivery costs. The compensation
fee is 30% of the purchase/contracting price, unless
the parties have agreed otherwise. The fee is 50% if the
customer cancels after he has already been informed
that the (partial) delivery can take place.
2. The percentages described in paragraph 1 are
definitive, unless the company can prove that the
damage it suffered is greater or the customer can
sufficiently demonstrate that the damage is smaller.
3. Cancellation must preferably be effected in writing.
In case of verbal cancellation, the company will
confirm this in writing.
4. When purchasing a kitchen, the consumer may,
within 2 days starting on the day after the conclusion
of the purchase, cancel in writing against a fixed
percentage of 5% of the purchase price with a
minimum of € 500. If no email address of the company
is known to the consumer, he can also cancel by way
of registered letter, thus proving through the dated
proof of posting that the letter was sent within 2 days.
5. The consumer is not obliged to pay a cancellation
fee where it concerns an agreement concluded outside
the retail space or a remotely concluded agreement
if he is making use of the right of withdrawal as
described in the law and in Article 18 D for this method
of sale.
6. In case of unfair commercial practice, as described
in the Wet Oneerlijke Handelspraktijken [Unfair
Commercial Practices Act], a consumer may cancel the
agreement at no cost. The consumer must prove that
this was the case.
ARTICLE 13 • Additional expenses, supplemental work
and/or less work
Expenses incurred due to default of the customer in
enabling the performance or progress of the work will
be charged to the customer.
Supplemental work and/or less work will be calculated
in reasonableness and fairness.
Supplemental work is, among other things,
understood to mean: all work and deliveries that are
not included in the agreement and that are carried out
at the customer’s request.
Less work is understood to mean: the part of the
agreement that by mutual consent of the parties is
not carried out. Non-flooring of areas, e.g. columns
and recesses and cutting wastage, are not taken
into consideration for less work calculations. At the
customer’s request, the company will leave left-over
materials with the customer.
ARTICLE 14 • Non-performance of agreement due to
force majeure
1. If the performance of the agreement is temporarily
impossible for reasons that cannot be imputed to
either party, the other party is released from its
obligations for that period.
2. If the performance of the agreement by one of the
parties remains entirely or partially impossible for
reasons that cannot be imputed to that party, both
parties will make as great an effort as is reasonably
possible to carry out the agreement nonetheless.
The parties shall confer on this matter. If parties fail
to reach agreement, they have the right to cancel
the agreement in its entirety or in part, respectively,
subject to compensation payable to the other party for
expenses reasonably incurred and to be incurred.
ARTICLE 15 • Conformity and warranty
1. The delivered product must have those qualities that
the consumer may, based on the agreement, expect
when used in a normal manner (conformity). This also
applies for non-standard usage if this is agreed by the
parties at the time of conclusion of the agreement.
If these expectations are not met, the consumer has
the right to repair or replacement, cancellation and/or
price reduction.
2. The company offers 2 years’ full warranty on
the delivered products, in addition to the statutory
obligations described in paragraph 1. The parties may
also agree otherwise in writing. The 2-year warranty
does not apply to defects relating to usage by the
customer not corresponding to the intended purpose
of the products. In case of a consumer purchase, the
company will plausibly demonstrate this. The company
bears the costs of repair or replacement, including
transportation and call-out charges.
If the defect can be properly repaired, the company is
not obliged to replace the product.
If the customer has moved to an address outside the
Netherlands, transport and call-out charges will be
reimbursed based on the original delivery address.
3. The customer must, according to the law, prevent or
limit his damage to the greatest possible extent.
4. Even after the two-year warranty in paragraph 2,
a consumer may still have rights under the law (as
described in paragraph 1). In such event, the company
cannot invoke the expiry of this warranty.
5. The obligations of the company with regard to
conformity and warranty described in paragraphs 1
and 2 do not fall under the down payment scheme
described in Article 19. In the event of bankruptcy/

suspension of payments/statutory debt rescheduling
on the part of the company, the customer may apply
as a creditor to the receiver/administrator.
6. If the manufacturer of the products offers a more
extensive warranty to the company, this warranty also
applies to the customer.
7. Warranty provisions are only valid if the delivered
products or the work performed are used in
accordance with their intended use, or are used in a
non-standard manner if that has been agreed.
8. The customer must behave as befits a good
customer. This includes, among other things, that he
must maintain and treat the product correctly and
judiciously.
9. Deviations in colour, wear resistance, structure
etc. may limit or exclude the right to warranty and/
or reimbursement for damages. This applies if the
deviations are acceptable from a technical perspective
in accordance with current, usual standards or
business practice.
10. Exceptions to the warranty in paragraph 2 are:
(disposable) batteries, replaceable light sources, home
accessories and normal wear.
ARTICLE 16 • Liability
The company is not liable for damage by causes of
which it was not nor should have been aware, unless
it is responsible pursuant to the law or if the parties
have agreed otherwise. Such causes may include:
• the emergence of shrinkage seams and/or hairline
cracks as a result of the gradual loss of moisture in
newly built or renovated structure;
• the occurrence of discolouration, shrinkage seams
and/or hairline cracks through the direct influence of
heat sources such as the sun, central heating pipes
and hearths;
• excessively high or low humidity in the relevant
space and surrounding spaces or extreme changes in
said humidity;
• an incorrect composition of the underlayment and/or
subfloor, if and in so far as this was not placed by the
company, or an insufficiently level subfloor, if this was
not placed by the company. The company will inform
the customer of the inadequate levelness before
commencing the work;
• the non-permanent dryness of the floor, provided
that the company measured the humidity level of the
floor in advance and the result of this measurement
was acceptable.
ARTICLE 17 • Complaints and damage
1. Complaints about the performance of the agreement
or damage to the customer’s property caused by the
company must be submitted to the company with a
full and clear description. This must preferably be done
in writing, and in any case in a timely manner.
2. If at the time of delivery or completion there is
no opportunity to discover and/or report complaints
and damage to the delivered goods or services or to
the customer’s property, the customer must report
complaints or damage in writing as soon as possible,
preferably within two working days of discovery. If
no report is received by the company within 14 days
of delivery or completion, it will be assumed that the
products were delivered in undamaged state and/or
that no damage was caused by the company.
3. In the event of damage, the customer will allow the
company the opportunity to inspect and assess the
damage or have the damage inspected and assessed
for the purposes of his liability insurance. The
customer will also cooperate towards repairs made by
or on behalf of the company.
4. Complaints arising during usage after delivery shall
be reported as soon as possible after their emergence
– no later than two months after their discovery –
preferably in writing.
5. Failure to submit a complaint in time may result in
the customer’s loss of rights in this respect.
6. To submit a dispute to the dispute regulation, the
conditions described in Article 20 paragraphs 2 and 3
must be fulfilled.
ARTICLE 18 • Remotely concluded agreements and
Agreements Concluded Outside the Retail Space
A – The agreement
1. If the consumer has accepted the offer through
electronic means, the company will immediately
confirm receipt thereof through electronic means.
As long as this has not occurred, the consumer may
cancel the agreement.
2. If the agreement is concluded electronically,
the company will take appropriate technical and
organisational measures for the security of the
electronic transfer of data and will ensure a safe web
environment. If the consumer can pay electronically,
the company will observe appropriate security
measures
3. The company may – if the law permits – investigate
whether the consumer is capable of fulfilling his
payment obligations and whether there are any
circumstances that are of importance in view of the
responsible conclusion of a contract. If this gives good
reason not to enter into the agreement, the company
may refuse or set special conditions for an order or
request, for which he must give reasons.
4. The company will send the following information to
the customer, not later than at the time of delivery of
the product and/or service:
a. the address of the company where the consumer
can submit any complaints;
b. the conditions under and manner in which the
consumer can make use of the right of withdrawal,
or a clear notification of exclusion of the right of
withdrawal;
c. information about warranties and existing postpurchase service;
d. the price of the product or service, including taxes,
any delivery costs and the method of payment,
delivery or performance of the agreement;
e. if the consumer has a right of withdrawal, the model
form for withdrawal.
This information must be such that the consumer can
store and consult it.
B • Right of withdrawal
1. The consumer can cancel an agreement relating
to the purchase of a product – in combination with
a service or not -- during a cooling-off period of at
least 14 days without needing to provide reasons. The
company may ask the consumer for the reason for the
withdrawal, but cannot oblige him to give such reason.

2. The cooling-off period mentioned in paragraph 1
commences on the day after the product has been
received by or, at the consumer’s request, on behalf
of him. In case of several partial deliveries of a single
order, the cooling-off period commences on the day
on which the last partial delivery was received by or
on behalf of the consumer.
3. Exclusively for services, the cooling-off period
described in paragraph 1 commences on the day
following the conclusion of the agreement.
Extended cooling-off period for products and services
in case of failure to inform about right of withdrawal:
4. If the company has not provided the consumer with
the statutorily required information about the right
of withdrawal or the model form for withdrawal, the
cooling-off period ends 12 months after the cooling-off
period described in paragraph B.
5. As soon as the company provides the information
referred to in paragraph 4 during this period, the
cooling-off period ends 14 days after the day on which
the consumer received that information.
C – Obligations of the consumer during the cooling-off
period
1. During the cooling-off period the consumer shall
treat the product and its packaging with care. He shall
only unpack and use the product to such extent as is
necessary to determine the nature, the qualities and
the functioning of the product. The consumer may
handle and inspect the product in the same manner as
he would be permitted to in a store.
2. If the consumer goes further than described in
paragraph C1, he is liable for any decrease in value of
the product.
3. The consumer is not liable for value loss of the
product if the company failed to provide him with the
mandatory information about the right of withdrawal
before or at the time of the conclusion of the
agreement.
D – Exercise of the right of withdrawal by the
consumer and costs thereof
1. If the consumer makes use of his right of
withdrawal, he must notify the company of this within
the cooling-off period using the model form for
withdrawal or in another unambiguous manner.
2. As soon as possible, but in any case within 14 days
of the day of this notification, the consumer must
return the product, or hand it over to the company or
an authorised representative of the company. This is
not necessary if the company has offered to pick up
the product personally. The consumer has returned the
product in time if he has sent the product back before
the cooling-off period has expired.
3. The consumer must return the product with all
supplied accessories, as far as possible in its original
condition and packaging, and in conformance with
the reasonable and clear instructions provided by the
company.
4. The risk and burden of proof for the correct and
timely exercise of the right of withdrawal lie with the
consumer.
5. The consumer bears the direct costs of the returning
of the product in cases involving a remotely concluded
agreement, except:
a. if the company has not informed the consumer that
the consumer must bear these costs; or
b. if the company indicates that he will bear the costs.
Where an Agreement Concluded Outside the Retail
Space is concerned: the company bears the return
costs of the product.
6. If the consumer withdraws after first having
explicitly requested that the service be performed
during the cooling-off period, the consumer must
pay for the work carried out up to the moment of
withdrawal.
7. The consumer bears no costs for the performance of
services if:
a. the company has not provided the consumer with
the statutorily compulsory information about the
right of withdrawal, the reimbursement of expenses
in the event of withdrawal, or the model form for
withdrawal; or
b. the consumer has not explicitly requested
commencement of the performance of the service.
8. In the event of withdrawal, all additional
agreements are cancelled.
E – Obligations of the company in case of withdrawal
1. If the company accepts withdrawal by the consumer
by electronic means, he must immediately send a
confirmation of receipt upon receiving this notice of
withdrawal.
2. The company refunds all payments made by the
consumer not later than within 14 days after the day of
withdrawal. He may postpone repayment until he has
received the product, except if the company picks up
the product personally or the consumer proves that he
has sent the product back.
3. The company uses the same method of payment for
the repayment as the consumer used, unless agreed
otherwise. The repayment is without cost for the
consumer.
4. If the consumer has chosen for a more expensive
method of delivery than the cheapest standard
method of delivery, the company is not required to
pay back the additional costs for the more expensive
method.
F – Exclusion of right of withdrawal
The company may exclude the right of withdrawal for
the following products and services, provided it has
indicated this in the offer in a timely fashion before the
conclusion of the agreement:
1. Service agreements, after full performance of the
service, but only if:
a. the performance commenced with the explicit prior
agreement of the consumer; and
b. the consumer has declared that his right of
withdrawal will lapse as soon as the company has
fully performed the agreement.
2. Products produced in accordance with the
specifications of the consumer, which are not
prefabricated and which are made based on an
individual choice or decision of the consumer, or that
are clearly intended for a specific person.
3. Sealed products that are not suitable for returning
for reasons of health protection or hygiene, and of
which the seal has been broken following delivery.
4. Products which, after their delivery, have
unavoidably been mixed with other products due to
their nature.

ARTICLE 19 • Down payment scheme
(Detailed information about the down payment
scheme can be found at www.cbw-erkend.nl)
This scheme only applies to agreements relating to
home furnishing, concluded in a physical store or
outside the retail space (e.g. at the consumer’s home,
on the street or at a trade fair). The scheme does not
apply to remotely concluded agreements, e.g. in a
web shop.
The scheme is applicable if the consumer does not
receive a product or service due to bankruptcy/
suspension of payments/statutory debt rescheduling
on the part of the company but has made a down
payment. This scheme means that the consumer
can arrange a replacement agreement with another
CBW-approved homeware store. The down payment
is deducted from the price by and for the account of
this CBW-approved homeware store. No money is
reimbursed.
1. The scheme is subject to the following conditions:
a. The consumer applies for the down payment
scheme in writing to the SG CBW. He can do this
via www.cbw-erkend.nl, search terms “beroep op
aanbetalingsregeling” (appeal to down payment
scheme). This application must be received by the SG
CBW not more than three months after the bankruptcy/
suspension of payments/statutory debt rescheduling
has been announced and the administrator has
provided the evidence referred to in paragraph 1b.
b. With his application, the consumer submits in any
case a copy of the agreement, proof of his down
payment and a copy of the notification from the
administrator that the agreement will not be carried
out and the down payment will not be reimbursed.
c. The consumer is obliged to transfer his claim
against the original company (up to the maximum
down payment percentage in Article 5 paragraph 2) to
the SG CBW.
2. The SG CBW will inform the consumer as to
whether their application is justified within two
months of receipt. If so, the SG CBW will provide
written proof that the consumer can use to conclude a
replacement agreement. A list of companies, as far as
possible in the same (price) segment, can be viewed
on www.cbw-erkend.nl. An explanation of how this
list is compiled can also be found there. The consumer
may also personally submit suggestions to the SG
CBW.
3. In concluding the replacement agreement, the
following rules apply:
a. The consumer must immediately submit the proof
from the SG CBW referred to in paragraph 2 to the
company with whom the replacement agreement is
concluded.
b. The consumer must conclude the replacement
agreement within six months of receipt of the proof.
c. The down payment of the consumer is deducted
from the new price, up to a maximum of 25% or 15%
of the original price and up to a maximum of 25% or
15% of the new price if that price is lower than the
original price (for calculation examples, see www.
CBW-erkend.nl). The maximum percentage of 15%
applies to:
• kitchens/bathrooms (or components thereof) and
sanitary articles and/or work to be carried out in
connection therewith;
• parquet, floorboards of solid wood, stair renovations,
linoleum, PVC, natural stone, gravel, (gravel) tile,
poured concrete, concrete, concrete look, cork and
laminate floors, and/or work to be carried out in
connection with these products.
• other product groups that are mentioned on www.
cbw-erkend.nl.
d. The company included in the list shall cooperate
towards the conclusion of replacement agreements.
It may only refuse a replacement agreement if it can
plausibly demonstrate to the SG CBW that this would
be unreasonable in its case.
e. The company with whom the consumer wishes to
conclude a replacement agreement will apply its own
regular sale price. This need not be the same price as
the original company used. The scheme is, as such,
not a price guarantee. Articles subject to special offers,
clearance sales or promotions may be excluded from
the offer.
4. The following are not subject to the down payment
scheme:
• remotely concluded agreements;
• agreements with commercial customers;
• the product warranty described in Article 15;
• the conclusion of a replacement agreement without
assessment by the SG CBW (see paragraphs 1 and 2);
• the excess over the aforementioned percentages. The
scheme may also not be invoked if the administrator
ensures that he or another party can carry out the
original agreement under the same conditions.
ARTICLE 20 • Disputes settlement
1. Both the consumer and the company may bring
disputes between the consumer and the company
about the conclusion or performance of agreements
with a minimum (purchase) sum of € 250 before the
Stichting UitgesprokenZaak.nl. Information about this
process can be found on www.cbw-erkend.nl or on
www.uitgesprokenzaak.nl.
2. The consumer must first report his complaint to the
company. The company must have the opportunity to:
• respond to the complaint; and
• to acknowledge or to reject the complaint; and
• to resolve an acknowledged complaint. The
resolution term is set as six weeks, unless the
company indicates a different reasonable term as
required to resolve the complaint, in which case the
term indicated by the company applies.
3. If the company has made an offer to resolve the
complaint and the consumer does not agree, then the
consumer must demonstrably reject his offer. If the
offer is rejected by the consumer, then the company
has two more weeks to offer a modified proposal.
If the consumer does not agree, then he must
demonstrably reject the proposal, before the dispute
can be taken into consideration.
4. Disputes cannot be taken into consideration if the
stipulations of paragraphs 2 and 3 have not been met.
5. The consumer may bring his dispute before the
dispute mediator up to 12 months after reporting his
complaint to the company, unless the parties agree
otherwise.
6. When the consumer brings a dispute before the
disputes mediator, the company is bound by that
choice.

7. If the company wishes to see a dispute considered
by the disputes mediator, then he must act in
accordance with the provisions of the dispute
regulation. If the consumer refuses to cooperate, then
the company is at liberty to bring the dispute before
a court.
8. The dispute can be resolved by the dispute mediator
through:
• mediation by the dispute handler;
• mediation by an expert;
• a binding verdict.
9. The regulation of the dispute mediator can be
consulted on www.uitgesprokenzaak.nl
10. A fee is charged for the handling of a dispute. The
amounts are listed on www.uitgesprokenzaak.nl.
11. Only the court or the dispute mediator named
above are authorised to view disputes. For online
purchases, complaints may also be submitted to the
European Platform for Online Dispute Resolution
(http://ec.europa.eu/odr).
12. Consumers residing outside of the Netherlands
must personally ensure, for their own account, that
the defective product can be assessed at the dispute
mediator by an expert. If this is not possible, then an
expert report drawn up by an expert affiliated with a
recognised Disputes Committee in the consumer’s
country of residence, translated into Dutch or English
by a certified translator/interpreter, will suffice.
13. In the event that the consumer has (partly) paid for
the purchase and the company fails to deliver without
(justified) reason or fails to communicate about an
agreed delivery, then the dispute mediator is only
obliged to make a mediation attempt, after which the
handling ends. The complaint handling fee will be
returned to the consumer if the mediation attempt is
unsuccessful.
ARTICLE 21 • Compliance guarantee
1. The SG CBW guarantees compliance with a binding
opinion issued by the dispute mediator or a settlement
established by the mediation expert, except:
• if the company has submitted the binding opinion
to a court for review, within 2 months of the date of
the opinion, except if the court confirms the binding
opinion and the company does not file an appeal;
• if a situation occurs as described in Article 20
paragraph 13.
The consumer must demand compliance with the
binding opinion or settlement agreement, in writing,
at the SG CBW (via www.cbw-erkend.nl), within
3 months of the passing of the term in which the
company should have fulfilled the binding opinion or
settlement agreement.
2. Following an appeal to the compliance guarantee,
the SG CBW will always first give the company the
opportunity to comply. The consumer will cooperate
with this, even if the terms set by the dispute mediator
have expired.
3. The SG CBW does not provide a compliance
guarantee in case of:
a. bankruptcy/suspension of payments/statutory debt
rescheduling on the part of the company;
b. factual discontinuation of the operations of the
company. The determining factor in this situation is the
date on which the discontinuation of the company is
registered in the Trade Register, or an earlier date as of
which the SG CBW can plausibly demonstrate that the
company’s activities actually ceased.
4. If the dispute mediator orders both payment and
performance of work by a company, the work will
first be carried out before the payment obligation is
executed, even if the binding opinion states a different
order.
5. If the binding opinion obliges the company to take
a product back, the consumer must cooperate and
enable the company to reclaim the product. Amounts
to be repaid to the consumer only need to be paid
after reclamation, even if the binding opinion states a
different order, unless the company fails to cooperate
with the implementation of the binding opinion.
6. The guarantee is limited to:
a. € 10,000 per binding opinion. The consumer
transfers (cedes) to the SG CBW his claim up to the
paid amount. The SG CBW is obliged to make as
much effort as can reasonably be expected to recoup
its claim and any remaining claim on the part of the
consumer from the defaulting party, without further
costs for the consumer. If the defaulting party is
summoned to court, then the consumer must also
cede the remaining sum to SG CBW, for practical
reasons; and
b. in case of bankruptcy/suspension of payments/
statutory debt rescheduling or factual discontinuation
of the company’s (sales) activities:
• a maximum sum of € 2,269 per dispute for kitchens,
bathrooms and sanitary articles, and work in
connection therewith, or a maximum of € 1,361 per
dispute for other products/services; and
• € 25,000 per participant for all joint claims to the
compliance guarantees. Following expiry of the
term within which the consumer can appeal to the
compliance guarantee, the SG CBW will pay out
the consumers’ justified appeals to the compliance
guarantee. If the joint appeals come to a sum in excess
of € 25,000, then the SG CBW will pay out pro rata. The
SG CBW will attempt to make the pay out within not
more than six weeks after the expiry of the final term
in which to appeal to the compliance guarantee.
The last 2 sentences of paragraph 6 clause a) also
apply here.
ARTICLE 22 • Dutch law
All agreements subject to these conditions are subject
to Dutch law. If the consumer resides in a different EU
country than the Netherlands and the law in that EU
country grants him further rights, the company will
observe those rights.
Disclaimer: CBW-Erkend has made the best effort in
translating the Dutch CBW-approved conditions to
English. If any questions may occur with regards to
textual interpretation the Dutch text of these sales
conditions prevail above this translation.
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