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ALGEMENE VOORWAARDEN CEVETECH B.V. 
 

 
Artikel 1    Algemeen 
1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn 
deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts-)betrekking 
tussen Cevetech B.V. (hierna: “Cevetech”) en Koper. Afwijkingen 
dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 
1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere  
(rechts-)persoon die met Cevetech een Overeenkomst sluit of wenst te 
sluiten. Onder “Overeenkomst” wordt tevens begrepen iedere  
(rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Onder 
“Producten” vallen alle zaken die het onderwerp zijn van een 
Overeenkomst. 
1.3 Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend 
en prevaleert bij botsing boven alle vertalingen daarvan.  
 
Artikel 2    Aanbiedingen en Overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Cevetech zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle 
aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor 
aanvaarding inhouden.  
2.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover een 
order van Koper door Cevetech schriftelijk wordt aanvaard danwel 
indien Cevetech uitvoering aan een order geeft.  
2.3 Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn 
slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen van 
Cevetech zijn gedaan en schriftelijk zijn bevestigd. 
2.4 Koper is gebonden aan elke door hem geplaatste order, zolang 
deze order niet door Cevetech is geweigerd. 
2.5 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als 
aanduiding, zonder dat de Producten daaraan hoeven te 
beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven 
maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als 
tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van 
geringe afwijkingen. 
2.6 Cevetech is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te 
presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als 
aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld 
op de door Cevetech bepaalde wijze.  
2.7 Indien Koper niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende eis 
op de door Cevetech bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle 
vorderingen van Cevetech op Koper in hun geheel en onmiddellijk 
opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  
 
Artikel 3    (Af-)levering 
3.1 De door Cevetech opgegeven (af-)leveringstermijn en/of           
(af-)leveringsdatum is niet fataal. Het enkele verstrijken van de  
(af-)leveringstermijn/(af-)leveringsdatum levert geen verzuim op. 
Cevetech zal de (af-)leveringstermijn/(af-)leveringsdatum zoveel 
mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de  
(af-)leveringstermijn/(af-)leveringsdatum levert Koper geen recht op 
(schade-)vergoeding op.  
3.2 Indien een (af-)leveringstermijn niet uitdrukkelijk is 
overeengekomen, geldt een redelijke (af-)leveringstermijn/ 
(af-)leveringsdatum, te rekenen vanaf het moment van 
totstandkoming van de Overeenkomst.  
3.3 Bij overschrijding van de (af-)leveringstermijn/(af-)leveringsdatum 
zoals bedoeld in artikel 3.1 respectievelijk bij overschrijding van de 
redelijke (af-)leveringstermijn/(af-)leveringsdatum als bedoeld in 
artikel 3.2 is Koper uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te 
annuleren en reeds betaalde bedragen terug te vorderen, indien en 
voor zover (af-)levering niet alsnog binnen een redelijke termijn 
plaatsvindt en ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet 
van Koper kan worden gevergd. 
3.4 Cevetech heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, 
welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.  
3.5 (Af-)levering geschiedt CIP (Carriage and Insurance Paid To) 
conform de definities van de laatste versie van de Incoterms. Alsdan 
gaat het risico van de Producten over op Koper. De laatste versie van 
de Incoterms is tevens beslissend voor de interpretatie van andere 
door Cevetech gehanteerde internationale handelstermen. Bij strijd 
tussen de onderhavige voorwaarden en de Incoterms prevaleren de 
voorwaarden. 
3.6 Indien Koper de te leveren Producten niet, niet tijdig en/of niet 
behoorlijk afneemt c.q. afroept zal hij zonder ingebrekestelling in 
verzuim zijn en is Cevetech in ieder geval gerechtigd de 
overeengekomen prijs te factureren. Cevetech is alsdan, onverminderd 
haar overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens 

gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper 
op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen 
stijging van rechten, heffingen, premies en dergelijke, zijn voor 
rekening van Koper. 
3.7 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 3.6 en 
Koper nadien, ondanks een hem door Cevetech gestelde redelijke 
termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt, zal 
Cevetech van al haar verplichtingen zijn bevrijd.  
 
Artikel 4    Prijzen 
4.1 De prijzen die aan Koper in rekening worden gebracht, zijn de 
prijzen zoals bij Cevetech geldend op de dag van (af-)levering. Tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op 
levering CIP (Carriage and Insurance Paid To) en luiden exclusief BTW 
en andere in verband met de levering te maken kosten, alsmede van 
overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen.  
4.2 Cevetech is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen 
tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen indien de kostprijsbepalende 
factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen, waaronder maar 
niet beperkt tot gevallen waarin door toeleveranciers aan Cevetech 
prijsverhogingen worden doorberekend. 
 
Artikel 5    Wederverkoop/opslag 
5.1 Koper mag door Cevetech geleverde Producten uitsluitend in hun 
originele verpakking doorleveren aan derden.  
5.2 Koper is verplicht de door Cevetech geleverde en voor 
wederverkoop bestemde Producten op te slaan en opgeslagen te 
houden, in overeenstemming met de aanwijzingen die Cevetech 
terzake van tijd tot tijd zal geven. 
5.3 Niet-nakoming door Koper van diens verplichtingen volgens het 
bepaalde in artikel 5.1 en/of artikel 5.2 geeft Cevetech het recht alle 
met Koper gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel 
of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel 
betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van 
het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding. Alle vorderingen van Cevetech op Koper zijn in hun 
geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling nodig is.  
 
Artikel 6    Betaling 
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te 
geschieden binnen 30 dagen na facturering, zonder korting en/of 
verrekening en in de door Cevetech opgegeven valuta en op de door 
Cevetech aangegeven wijze. 
6.2 Indien volledige betaling niet binnen de vermelde termijn 
geschiedt, is Koper van rechtswege in verzuim en een rente gelijk aan 
de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand verschuldigd over 
het openstaande bedrag.  
6.3 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening 
van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het 
openstaande bedrag, met een minimum van € 250,--.  
6.4 Reclameren omtrent de facturering kan -onverminderd het 
bepaalde in artikel 7- slechts binnen de betalingstermijn. Reclames 
dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de 
betalingsverplichting van Koper niet op. 
6.5 Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde 
gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de 
verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de 
openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van 
Koper. 
 
Artikel 7    Reclame en garantie 
7.1 Koper is zelf verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van 
conformiteitscontrole bij aflevering van de Producten.  
7.2 In geval van zichtbare gebreken en/of manco’s dient reclame  
schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na (af-)levering van de 
Producten en in ieder geval binnen 15 dagen nadat de Producten 
afgenomen c.q. afgeroepen hadden moeten worden, gemotiveerd en 
zo mogelijk voorzien van bewijsstukken, op straffe van verval van enig 
recht tot reclameren.  
7.3 In geval van gebreken en/of manco’s die bij een normale inspectie 
niet ontdekt hadden kunnen worden, dient reclame schriftelijk te 
geschieden binnen 8 dagen nadat deze gebreken en/of manco’s zijn 
ontdekt en in ieder geval binnen 2 maanden nadat de Producten zijn 
(af-)geleverd c.q., indien dit eerder is, de Producten afgenomen c.q. 
afgeroepen hadden moeten worden, gemotiveerd en zo mogelijk 
voorzien van bewijsstukken, zulks op straffe van verval van enig recht 
tot reclameren. 
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7.4. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is 
gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Cevetech genoegzaam 
is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik 
waarvoor zij zijn bestemd, zal Cevetech de keuze hebben hetzij het 
niet-geleverde Product alsnog te leveren, hetzij het niet-deugdelijk 
gebleken Product kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op 
de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde 
prestaties zal Cevetech terzake haar garantieverplichting volledig zijn 
gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn 
gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Cevetech.  
7.5 Garantie op door derden toegeleverde Producten kan nooit verder 
strekken dan de garantie die aan Cevetech wordt verleend door de 
fabrikant c.q. importeur van die Producten. 
7.6 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder 
geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde 
Producten. 
 
Artikel 8    Aansprakelijkheid 
8.1 Cevetech is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als 
gevolg van -door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid 
van Cevetech en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende 
leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de 
verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Cevetech en Koper gesloten 
Overeenkomst. 
8.2 Cevetech is nimmer aansprakelijk voor: 
- indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede 

begrepen gevolgschade en/of 
- immateriële schade 
die Koper, of een derde, lijdt doordat Cevetech of een persoon voor 
wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming 
van de Overeenkomst. 
8.3 Koper is in ieder geval aansprakelijk voor schade, van welke aard 
en in welke vorm ook, die ontstaat nadat de door Cevetech geleverde 
Producten zijn bewerkt en/of verwerkt. 
8.4 De aansprakelijkheid van Cevetech is per gebeurtenis, waarbij een 
samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, 
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cevetech in het betreffende 
geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook 
niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Cevetech in ieder geval 
beperkt tot het totaal van de door Koper betaalde bedragen op grond 
van dat deel van de gesloten overeenkomst waarop de aanspraak van 
Koper berust, exclusief BTW, met een absoluut maximum van EUR 
15.000,-- (zegge: vijftienduizend Euro) in geval van 
productaansprakelijkheid en een absoluut maximum van EUR 20.000,- 
(zegge: twintigduizend Euro) in alle overige gevallen. 
8.5 In het geval Cevetech bij de uitvoering van de Overeenkomst 
hulppersonen, zoals vervoerders, inschakelt is Cevetech gerechtigd 
zich jegens Koper tevens te beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid zoals geldend in de (rechts-)verhouding tussen 
Cevetech en de betreffende hulppersoon. 
8.6 Koper dient Cevetech schadeloos te stellen voor en te vrijwaren 
tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook 
waaronder aanspraken op grond van productaansprakelijkheid 
ingevolge artikel 6:185 BW c.q. gebruik van de Producten, terzake 
vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien 
uit door Cevetech geleverde Producten. Indien Cevetech desondanks 
aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige 
artikelleden onverminderd van toepassing. Cevetech heeft alsdan voor 
het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en 
kosten, waaronder (juridische) advieskosten, recht van regres op 
Koper. 
8.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle  
(rechts-)personen van wie Cevetech zich bedient bij de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
8.8 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder 
geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde 
Producten. 
 
Artikel 9    Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming) 
9.1 In geval Cevetech door overmacht verhinderd wordt de 
Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht 
kostbaarder wordt gemaakt, heeft Cevetech het recht voor de duur 
van de overmachttoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Cevetech tot enige 
schadevergoeding gehouden is. Cevetech zal Koper zo spoedig 
mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte 
brengen.  
9.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel 
voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de nakoming van de 

Overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden 
verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval 
begrepen staking en uitsluiting, blokkade, oproer, bovenmatig 
ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, 
transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, in-, uit- 
en doorvoerverboden, devaluatie, niet-tijdige of gebrekkige 
aanlevering door toeleveranciers van Cevetech en overige buiten de 
controle van Cevetech liggende gebeurtenissen zoals overstroming, 
storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar 
ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen alsmede het 
ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 
Daarnaast zal Cevetech zich steeds op overmacht kunnen beroepen 
indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen 
waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst 
bedient. 
9.3 Indien Cevetech conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel de 
uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Koper verplicht op 
verzoek van Cevetech de eventueel bij de Overeenkomst 
voorgeschreven Letter(s) of Credit c.q. de conform artikel 2.6 van 
deze voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de 
nieuwe leveringsdatum. 
  
Artikel 10    Opschorting en ontbinding 
10.1 In geval van niet-, niet volledige en/of niet tijdige betaling van 
een opvorderbaar bedrag dan wel gegronde vrees hiertoe, niet-, niet 
volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting 
uit een Overeenkomst voortvloeiend dan wel gegronde vrees hiertoe, 
opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) 
faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken 
van Koper heeft Cevetech het recht om zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als 
haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel 
reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien 
zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn 
alle vorderingen van Cevetech op Koper in hun geheel en onmiddellijk 
opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  
10.2 Indien Cevetech conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel de 
uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Koper verplicht op 
verzoek van Cevetech de eventueel bij de Overeenkomst 
voorgeschreven Letter(s) of Credit c.q. de conform artikel 2.6 van 
deze voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de 
nieuwe leveringsdatum. 
 
Artikel 11    Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Cevetech blijft eigenaar van alle door haar verkochte Producten 
tot voldoening door Koper van de tegenprestatie terzake de door 
Cevetech krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten 
of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten 
behoeve van Koper verrichte of te verrichten 
werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen 
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.  
11.2 Koper is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet 
bevoegd de Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden 
of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan 
Overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der 
Producten. Koper zal zijn afnemer(s) van de eigendomsrechten van 
Cevetech op de hoogte stellen. 
11.3 Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten 
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
Cevetech bewaren. Koper zal Cevetech onverwijld schriftelijk op de 
hoogte stellen indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins 
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. 
Voorts zal Koper op eerste verzoek aan Cevetech meedelen waar de 
Producten, waarvan Cevetech eigenaar is, zich bevinden. 
11.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, toepassing van 
de WSNP of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende 
deurwaarder, de bewindvoerder of curator wijzen op de 
eigendomsrechten van Cevetech. Koper staat er voor in dat een beslag 
op de Producten direct wordt opgeheven.  
11.5 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als 
bedoeld in lid 1, is Cevetech gerechtigd de Producten, die aan haar in 
eigendom toebehoren, zelf voor rekening van Koper terug te (doen) 
halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Cevetech 
reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of 
voor de Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.  
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11.6 Het is Koper niet toegestaan zich op een retentierecht te 
beroepen terzake de kosten die de bewaring ingevolge artikel 11.3 
met zich brengt danwel deze kosten te verrekenen met de door hem 
verschuldigde prestaties. 
11.7 Indien Koper uit of mede uit de door Cevetech aan hem 
geleverde Producten een nieuw product vormt, is dit een product dat 
Cevetech voor zichzelf doet vormen en houdt Koper dit voor Cevetech 
terwijl Cevetech steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen 
als in lid 1 van dit artikel bedoeld is voldaan. 
 
Artikel 12    Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  
12.2 Alle geschillen die met Cevetech ontstaan zullen ter beslechting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij 
dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven. 
 
Artikel 13    Bestellingen via webshop Cevetech 
13.1 Het bepaalde in dit artikel geldt, onverminderd hetgeen elders in 
deze algemene voorwaarden is bepaald. 
13.2 Bij bestellingen via de website van Verkoper (hierna: “Webshop”) 
dient een account te worden aangemaakt, met een gebruikersnaam 
en een wachtwoord (hierna: “Inloggegevens”). Op straffe van 
volledige schadevergoeding dient Koper: 
- juiste en volledige gegevens aan Verkoper te verschaffen en deze 

direct aan te passen indien deze gegevens wijzigen, 
- geen account aan te maken onder een valse identiteit en/of voor 

iemand anders,  
- niet meer dan 1 account per Koper aan te maken, 
- geen account aan te maken indien Koper niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. 
13.3 Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van veilige 
Inloggegevens. Koper dient Inloggegevens strikt vertrouwelijk te 
behandelen en deze niet aan derden te verstrekken. Verkoper is niet 
aansprakelijk voor misbruik van Inloggegevens. 
13.4 Indien er gebruik wordt gemaakt van Inloggegevens dan geldt dit 
gebruik richting  Verkoper te allen tijde als bevoegd gebruik, een en 
ander in aansluiting op het bepaalde in artikel 2.4 van deze 
voorwaarden. 
13.5 Verkoper is te allen tijde gerechtigd alvorens (verder) te leveren 
zich te vergewissen van de identiteit van Koper en/of zekerheid van 
Koper te verlangen, een en ander overeenkomstig het in artikel 2.6 
van deze voorwaarden bepaalde. 
13.6 Indien Koper vermoedt dat misbruik wordt gemaakt van zijn 
Inloggegevens, dan zal Koper  
a. deze gegevens direct wijzigen door het aanmaken van een 

nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord.  
b. Verkoper direct op de hoogte brengen. 
13.7 Indien Verkoper redelijkerwijs vermoedt dat Koper zich niet houdt 
aan het in dit artikel bepaalde, heeft Verkoper het recht bestellingen 
te weigeren en/of de account van Koper te verwijderen, onverminderd 
de overige rechten van Verkoper, waaronder de rechten zoals 
opgenomen in artikel 10 van deze voorwaarden. 
13.8 Verkoper garandeert niet dat de toegang tot de Webshop 
foutloos, virus-vrij en ononderbroken zal zijn en is terzake nimmer 
aansprakelijk. Daarnaast is Verkoper niet aansprakelijk voor 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie in de Webshop. 
Verkoper is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de Webshop 
zonder voorafgaande kennisgeving aan Koper te wijzigen. 
 
Artikel 14   Conversie en wijziging algemene voorwaarden 
14.1 Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene 
voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die 
bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk 
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan 
worden gedaan. 
14.2 Cevetech is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te 
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf 
het moment dat Cevetech Koper schriftelijk van de wijziging in kennis 
heeft gesteld, met dien verstande dat ten aanzien van reeds  
(af-)geleverde Producten de voorwaarden blijven gelden die van 
kracht waren op de dag dat die Producten werden (af-)geleverd.  
 
 


