
- voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 5 van deze 
voorwaarden;  
- EuroCave is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EuroCave of haar 
leidinggevende ondergeschikten. 
- Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van 
indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten. 
 
ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Lid 1: De door EuroCave geleverde zaken blijven het eigendom van EuroCave tot het tijdstip van 
voldoening door de klant van alle navolgende verplichtingen uit alle met EuroCave gesloten 
koopovereenkomsten, te weten: 
- de tegenprestatie(s) voor door EuroCave aan de klant krachtens overeenkomst(en) geleverde of te 
leveren zaken; 
- vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de klant van zodanige overeenkomst(en). 
 
Lid 2: Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal 
doen heeft EuroCave het recht afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsbehoud 
rust bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden terug te halen of terug te doen halen op 
kosten van de klant. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een 
boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag. 
 
Lid 3: De klant mag de goederen niet doorverkopen of als betaalmiddel inzetten. Daarnaast is de 
klant niet bevoegd de goederen te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. Mochten derden 
beslag leggen dan wel rechten willen vestigen of doen gelden op de goederen, dan dient de klant 
hiervan onmiddellijk EuroCave op de hoogte te stellen. 
 
Lid 4: Verwacht mag worden dat de klant alle redelijke maatregelen treft om het eigendomsrecht van 
EuroCave te beschermen. Hieronder valt het verzekerd houden van de zaak gedurende het 
eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- of waterschade alsmede tegen diefstal. De polis 
van deze verzekering dient op verzoek ter inzage voorgelegd te worden aan EuroCave. Bij eventuele 
uitkering van de verzekering is EuroCave gerechtigd tot het innen van deze penningen. Voorstaande 
geldt alleen indien het de klant niet onredelijk hindert in de bedrijfsvoering. 
 
ARTIKEL 9: PRIJZEN EN BETALING 
Lid 1: Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moet het aankoopbedrag inclusief BTW bij 
aflevering zijn voldaan, contant, per pin dan wel met een machtiging. Indien anders overeengekomen 
en de klant binnen de overeengekomen termijn niet betaalt, is hij in verzuim en vanaf dat moment is 
hij de wettelijke rente + 2% aan EuroCave verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volle 
maand zal tellen. 
 
Lid 3: In tegenstelling tot het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn  
de verplichtingen van de klant in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer de klant in staat van 
faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden of 
hij insolvent geraakt. 
 
Lid 4: Voor rekening van de klant komen alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot 
inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het 
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. Deze kosten worden minimaal vastgesteld 
overeenkomstig het volgende schema: 
over de eerste    €   2.500,00 15% 


