
over het meerdere tot   €   6.000,00 10% 
over het meerdere tot   € 15.000,00  8% 
over het meerdere tot  € 60.000,00  5% 
 
Lid 5: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. 
EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met 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. 
 
ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT 
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen EuroCave en de klant. 
 
ARTIKEL 11: BEVOEGDE RECHTER 
In afwijking van de wettelijke bepalingen daaromtrent heeft EuroCave het recht de klant, in geval de 
Arrondissementsrechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank van haar 
vestigingsplaats. Indien de klant een consument is, heeft hij echter het recht gedurende een maand 
nadat EuroCave zich op dit beding heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de 
volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter. 
 
 
 
ARTIKEL 12: RISICO OVERGANG 
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de klant op het moment 
waarop de zaak in de macht van de klant 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% 
over het meerdere tot   €   6.000,00 10% 
over het meerdere tot   € 15.000,00  8% 
over het meerdere tot  € 60.000,00  5% 
 
Lid 1: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. 
EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met 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. 
 
 
  
 
 


