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Artikel 1 – Algemeen 

1. de besloten vennootschap CURAÇAO WOOD B.V. is een bedrijf, opgericht naar Curaçaos recht met 

Kamer van Koophandel en Nijverheid registratienummer 158150, dat producent en handelaar is in 

(houten) meubels, houtproducten en aanverwante producten. 

2. Belangrijke definities: 

a.  a.  CURAÇAO WOOD : Curaçao Wood B.V. 

b.  b.  Offerte   

c.  

: elk schriftelijk aanbod van CURAÇAO WOOD om een opdracht met de 

Opdrachtgever aan te gaan. 

c.  d.  Opdracht : Elke overeenkomst tussen CURAÇAO WOOD en een Opdrachtgever 

voor het produceren, bewerken, transporteren, etc. van Producten. 

d.  e.  Opdrachtgever 

 

: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die CURACAO WOOD 

contracteert c.q. beoogt te contracteren voor het produceren, 

bewerken, transporteren en/of leveren van producten. 

e.  f.  Producten: 

 

: (houten) meubels, houtproducten en andere aanverwante producten. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan CURAÇAO WOOD verstrekte en door 

CURAÇAO WOOD aanvaardde opdrachten, alsmede op alle nieuwe, aanvullende, gewijzigde of 

vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke rechtsverhouding die uit de 

gegeven opdrachten voortvloeien, danwel daarmee samenhangen.  
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3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op de rechtsverhouding 

die ontstaat ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website(s) en/of social media-

pagina's die door CURAÇAO WOOD worden beheerd.  

4. De algemene voorwaarden zijn ten slotte van toepassing op alle producten van CURAÇAO WOOD. 

Artikel 3 – Offertes  

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn 

vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 

2. Tenzij anders vermeld, zullen door CURAÇAO WOOD gedane offertes een geldigheidsduur van 30 

dagen hebben. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van opdrachten 

1. CURAÇAO WOOD is eerst gebonden, nadat Opdrachtgever een offerte schriftelijk heeft aanvaard, 

respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen 

welke niet schriftelijk door CURAÇAO WOOD zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen. 

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door CURAÇAO 

WOOD, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een 

bepaalde persoon/medewerker wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 

Burgerlijk Wetboek van Curaçao, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van 

artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek van Curaçao, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt 

voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachten eindigen niet door de dood van een medewerker of de 

beëindiging van diens dienstverband.  

3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de 

Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan 

geen rechten ontlenen, tenzij dat door CURAÇAO WOOD uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.  

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van CURAÇAO WOOD, onder 

welke titel ook aan derden over te dragen. 

 

Artikel 5 – Prijs, prijswijzingen, meerwerk en minderwerk 

1. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, 

koersen, rechten, lasten en dergelijke die bij het opstellen van de offerte en/of de schriftelijk 

opdrachtbevestiging gelden.  

2. De offerte en/of de opdrachtbevestiging vermeldt per opdracht of deze tegen een van tevoren 

overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief, wordt uitgevoerd. 

3. Het is CURACAO WOOD toegestaan om de overeengekomen prijs te verhogen, indien: 

a. deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of 

regelgeving;  

b. er een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. heeft plaatsgevonden nadat CURAÇAO 

WOOD de offerte en/of de opdrachtbevestiging heeft opgesteld;  

c. dit een gevolg is van andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs 

niet voorzienbaar waren.  
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4. De Opdrachtgever kan de overeenkomst niet opzeggen of ontbinden op grond van de redenen 

genoemd in het voorafgaande lid. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg 

treden. 

5. In het geval er wijzigingen in het aangenomen werk plaatsvinden als gevolg van een bijzondere c.q. 

additionele opdracht van de Opdrachtgever, dan wel vanwege wijzigingen in de opdracht 

veroorzaakt door onjuist verstrekte gegevens die niet overeenstemmen met de werkelijke 

uitvoering van de opdracht, dan zullen eventuele additionele inspanningen, wanneer daaruit meer 

kosten ontstaan, als meerwerk gefactureerd, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als 

minderwerk verrekend worden. 

 

Artikel 6 – Betaling  

1. Betalingen van facturen dienen zonder enige aftrek, korting, verrekening of compensatie binnen 

veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden. 

2. CURAÇAO WOOD kan te allen tijde, alvorens zij een opdracht aanvaardt en tijdens de uitvoering 

van een opdracht, een voorschotbetaling in verband met de door haar te verrichten 

werkzaamheden verlangen.  

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden: 

a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;  

b. 50% bij oplevering. 

4. De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door CURAÇAO WOOD. 

5. Betalingen worden in beginsel verrekend met de oudste factuur, zulks ter uitsluitende beoordeling 

van CURAÇAO WOOD.  

 

Artikel 7 – Juridische Levering, Aanlevering en Aflevering 

1. CURAÇAO WOOD zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht 

en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de 

mate van inbreng/inzet van de Opdrachtgever en de door de Opdrachtgever aangeleverde 

relevante informatie. 

2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de 

aanbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

3. Een leveringstermijn is slechts fataal indien partijen dit schriftelijk hebben bedongen. 

4. Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan 

kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door CURAÇAO WOOD van de 

levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de Opdrachtgever niet het recht de 

opdracht te annuleren, tenzij partijen een fatale leverdatum hebben overeengekomen. 

Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is CURAÇAO WOOD niet 

aansprakelijk. 

5. Het Product dient te worden afgehaald of bezorgd, binnen veertien dagen na gereed melding van 

het Product, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Aflevering geschied tot de erfgrens of 

voor de deur indien een goed toegankelijke verharde weg aanwezig is. 

6. Tenzij schriftelijk anders verklaard door CURAÇAO WOOD, is het risico van de materialen en 

Producten voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der Producten 

en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der 
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werkzaamheden (indien de uitvoering van de Opdracht buiten de werkplaats van CURAÇAO 

WOOD geschiedt). 

7. Indien buiten de schuld van CURAÇAO WOOD de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan 

geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud  

1. CURAÇAO WOOD behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde Producten en nog 

niet verwerkte Producten tot aan de algehele voldoening van de door de Opdrachtgever 

verschuldigde betalingen, zulks tot zekerheid van betaling van al het hem toekomende. 

2. Zolang geen algehele betaling aan CURAÇAO WOOD heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever 

verboden om reeds door CURAÇAO WOOD geleverde Producten te vervreemden, belenen, 

verhuren, uitlenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch op andere wijze uit zijn 

houderschap mogen brengen. 

 

Artikel 9 – Wanprestatie door de Opdrachtgever 

1. CURAÇAO WOOD is gerechtigd werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst 

onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder voorafgaande waarschuwing indien de 

Opdrachtgever een factuur gedeeltelijk of volledig onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking 

daarvan voorhanden is. 

2. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is CURAÇAO WOOD zonder 

nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de Opdrachtgever in rekening te 

brengen, alsmede incassokosten ad 15% met een minimum van NAf. 500,==. Indien CURAÇAO 

WOOD gelden onder zich houdt voor de Opdrachtgever, is zij gerechtigd deze gelden te verrekenen 

met haar facturen.  

3. Indien CURAÇAO WOOD buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten (waaronder 

advocatenkosten) moet maken om nakoming zijdens de Opdrachtgever af te dwingen, dan dient de 

Opdrachtgever deze kosten in zijn geheel te vergoeden.  

4. CURAÇAO WOOD is gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen tegen elke Opdrachtgever die 

verzuimt in de betaling van een of meerdere facturen.  

 

Artikel 10 – Derden   

Indien noodzakelijk voor een Opdracht, zal CURAÇAO WOOD, zoveel mogelijk in overleg met de 

Opdrachtgever, voor en namens rekening van de Opdrachtgever, derden inschakelen. Iedere 

aansprakelijkheid van CURAÇAO WOOD voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. CURAÇAO 

WOOD B.V. zal bij het inschakelen van derden handelen conform het zorgvuldigheidsbeginsel. CURAÇAO 

WOOD is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en derden gelden of die door derden 

worden bedongen te aanvaarden. CURAÇAO WOOD zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de 

Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door derden betreft. Deze algemene 

voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij 

de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 

 

Artikel 11 – Bewerking van vertrouwelijke gegevens 

Ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de rechtsverhouding tussen CURAÇAO WOOD en de 

Opdrachtgever, zal CURAÇAO WOOD bij de uitvoering van de opdracht de nodige maatregelen treffen. 
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Niettemin verleent de Opdrachtgever, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, CURAÇAO 

WOOD toestemming om: 

a. binnen de organisatie van CURAÇAO WOOD bekende gegevens ter kennis te brengen van 

diegenen binnen CURAÇAO WOOD voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband 

met de behandeling van de opdracht, casu quo het relatiebeheer; 

b. bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke 

communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail, telefoon, het internet en/of fax. 

Artikel 12 – Klachten  

1. De Opdrachtgever dient binnen zeven (7) kalenderdagen na een gebrek te hebben geconstateerd, 

CURAÇAO WOOD schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen, met een duidelijke omschrijving van 

het gebrek. 

2. Bij gebreke van tijdige berichtgeving conform het voorafgaande lid zullen alle de rechten van 

Opdrachtgever uit dien hoofde van rechtswege vervallen. 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid  

1. CURAÇAO WOOD is niet aansprakelijk in geval het resultaat niet naar tevredenheid van de 

Opdrachtgever is. 

2. CURAÇAO WOOD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CURAÇAO 

WOOD is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

CURAÇAO WOOD gegevens. 

3. CURAÇAO WOOD is nimmer gehouden schade en/of kosten te vergoeden ontstaan bij de uitvoering 

van zijn werk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen en/of de te bewerken 

objecten, tenzij de schade het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van CURAÇAO 

WOOD. 

4. De Opdrachtgever is gehouden de objecten waarop de Opdracht betrekking heeft, tegen brand en 

storm te verzekeren. CURAÇAO WOOD aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding, vervuiling, brand of 

beschadiging van de goederen, gereedschappen en/of materialen van CURAÇAO WOOD, zodra en 

zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom van de Opdrachtgever, bevinden. 

6. CURAÇAO WOOD is niet aansprakelijk voor schade aan het door CURAÇAO WOOD geleverde object 

als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, 

met chemische middelen bewerkte ondergrond. 

7. CURAÇAO WOOD is nimmer aansprakelijk voor het werk dat door hem is uitgevoerd op of aan een 

door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. 

De Opdrachtgever is verplicht CURAÇAO WOOD dadelijk te informeren, indien dit het geval is. 

8. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door CURAÇAO WOOD is geplaatst, komt na de plaatsing 

direct voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

9. CURAÇAO WOOD  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout. 

10. CURAÇAO WOOD is niet aansprakelijk voor oxidatie en/of roest ontstaan bij ijzeren of stalen 

(onderdelen van) werken. 

11. Bij maatwerk is een afwijkingstolerantie van 3% toegestaan.  
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12. Iedere aansprakelijkheid van CURAÇAO WOOD is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende 

opdracht, of indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de 

vermoedelijke prijs, steeds met een maximum van NAf. 500. 

13. CURAÇAO WOOD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of 

winstderving. 

14. CURAÇAO WOOD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door CURAÇAO WOOD. 

15. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever 

de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, 

schriftelijk bij CURAÇAO WOOD meldt. 

16. Elke aansprakelijkheid van CURAÇAO WOOD jegens de Opdrachtgever en/of personen die de 

Opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de Opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op 

welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door 

afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn. 

17. De Opdrachtgever vrijwaart CURAÇAO WOOD voor alle aanspraken en schade van CURAÇAO WOOD 

en/of door hem ingezette hulppersonen die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt 

geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige 

situaties in het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever. 

 

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. CURAÇAO WOOD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

a. de Opdrachtgever  de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 

nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst CURAÇAO WOOD ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor 

de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is; 

d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 

CURAÇAO WOOD kan worden gevergd. 

2. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van CURAÇAO WOOD kan 

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 

nakomen, is CURAÇO WOOD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is CURAÇAO WOOD gerechtigd tot 

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CURAÇAO WOOD op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CURAÇAO WOOD de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5. Indien CURAÇAO WOOD op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding 

overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 

daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde 

van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
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6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CURAÇAO WOOD, zal CURAÇAO WOOD 

in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij 

het tussentijds eindigen aan CURAÇAO WOOD is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht 

aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de 

daarvoor door CURAÇAO WOOD genoemde termijn te voldoen. 

 

Artikel 15 –Overmacht 

1. In het geval van overmacht heeft CURAÇAO WOOD het recht de uitvoering van de opdracht op te 

schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit 

dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden. 

2. Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het 

vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, epidemie, pandemie, het niet leveren van 

voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van 

een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan CURAÇAO WOOD 

kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 16– Intellectuele eigendomsrechten 

1. CURAÇAO WOOD behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte 

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom, 

ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij 

Partijen een afzonderlijk bedrag hebben afgesproken voor de overdracht van auteursrechten en 

Opdrachtgever dit bedrag daadwerkelijk aan CURAÇAO WOOD heeft betaald. 

2. Zonder schriftelijke toestemming van CURAÇAO WOOD mogen de door hem verstrekte 

tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden 

getoond of op andere wijze gebruikt. 

3. De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake 

van schadevergoeding aan CURAÇAO WOOD een boetebedrag verschuldigd gelijk aan tien procent 

van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat 

geval op eerste aanmaning van CURAÇAO WOOD aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de 

eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in lid 1. niet over. 

Artikel 17 – wijzigingsbeding  

Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor de Opdrachtgever bindend zijn dertig 

(30) dagen nadat CURAÇAO WOOD B.V. de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.  

Artikel 18 – Rechts- en forumkeuze 

De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door 

het recht van Curaçao. Geschillen zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg te Curaçao. 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Curaçao. 


