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Artikel 1 Definities 

 

Cable Soolutions:  de eigenaar van de Cable Soolutions Shop en de verkoper van de daarop aangeboden 

producten en diensten, statutair gevestigd te Abcoude en ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (60162589). 

Discount Level:  het vooraf afgesproken kortingsniveau, bestaande uit Basic (2,5%), Plus (7,5%) en 

Premium (12,5%) en de daarbij horende minimaal Orderwaarde per jaar. 

EWD:  Enterprise Webshop Discount, de overeenkomst met afspraken waarbij de Klant korting 

krijgt op zijn aankopen aan de hand van het vooraf afgesproken Discount Level. 

Klant:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en diensten van Cable 

Soolutions heeft afgenomen of voornemens is dat te doen en gekozen heeft voor de 

EWD. 

Orderwaarde: de waarde van alle aankopen van de Klant verminderd met de retouren binnen één 

jaar, te rekenen vanaf de datum van aanmelding voor de EWD.  

 

Artikel 2 Overeenkomen van de EWD 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cable Soolutions en de Klant overeengekomen EWD. 

2. De tekst van deze voorwaarden wordt voor of bij het overeenkomen van de EWD aan de Klant beschikbaar 

gesteld. 

3. De EWD komt tot stand door aanmelding van de Klant voor de EWD.  

4. Afwijkingen op de EWD en van deze voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn 

overeengekomen.  

5. Na aanmelding voor de EWD stuurt Cable Soolutions de bevestiging en een extra afschrift van deze 

voorwaarden aan de Klant. 

6. De algemene voorwaarden op de Cable Soolutions Shop zijn te allen tijde van toepassing op alle orders die 

door de Klant worden geplaatst.  

 

Artikel 3 Duur van de EWD 

 

1. De EWD wordt aangegaan voor de duur van één jaar. 

2. Na ommekomst van de termijn in lid 1 wordt de EWD steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. 

3. Cable Soolutions en de Klant kunnen de EWD zonder opgaaf van reden opzeggen met een opzegtermijn van 

één maand tegen het eind van de huidige looptijd. 

 

Artikel 4 Bepalen van Discount Level 

 

1. Bij het aanmelden voor de EWD kiest de Klant op basis van zijn te verwachten Orderwaarde het Discount 

Level. Cable Soolutions zal deze keuze na validatie in beginsel overnemen. Cable Soolutions voert daarover zo 

nodig overleg met de Klant. De Klant wordt minimaal ingedeeld onder het Discount Level: Basic. 

2. Cable Soolutions is iedere drie maanden gerechtigd om de Klant in een lagere Discount Level in te delen 

indien de Klant op basis van de huidige bestelfrequentie naar verwachting de Orderwaarde bij het huidige 

Discount Level niet zal halen. De Klant zal daarvan op de hoogte worden gesteld. 

3. De Klant kan Cable Soolutions op ieder moment verzoeken om hem in een lager of hoger Discount Level in te 

delen. Indien de Klant in een hoger Discount Level wil worden ingedeeld, dan moet de Klant aantonen dat hij 

de Orderwaarde behorende bij dat Discount Level naar verwachting zal halen.  
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4. Indien het Discount Level tussentijds wordt gewijzigd, dan wordt de aangepaste Orderwaarde naar rato over 

de resterende duur van de looptijd conform artikel 3 berekend.  

5. Indien de Klant tussentijds in een lager Discount Level wordt ingedeeld, dan zal de totale Order Waarde vanaf 

aanvang van de contractperiode opnieuw worden berekend aan de hand van het lagere Discount Level. 

Cable Soolutions is gerecht om met terugwerkende kracht het verschil tussen de hogere en lagere Discount 

Level in rekening te brengen.  

6. Het Discount Level wordt niet automatisch aangepast indien de Klant meer orders plaatst dan de 

Orderwaarde die bij zijn Discount Level hoort. 

 

Artikel 5 De korting bij de EWD 

 

1. De korting bij het toepasselijke Discount Level geldt op alle in de Cable Soolutions Shop aangeboden 

producten, tenzij Cable Soolutions dat op voorhand anders kenbaar maakt. 

2. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde producten. De aankoopsom van afgeprijsde producten wordt wel 

bij de Orderwaarde opgeteld. 

3. De Discount Levels zijn: 

 

Discount Level Korting Minimale verplichte Orderwaarde 

Basic 2,5% €   2.500,- ex btw per jaar 

Plus 7,5% € 7.500,- ex btw per jaar 

Premium 12,5% € 15.000,- ex btw per jaar 

 

4. De Orderwaarde is exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die door de overheid zijn opgelegd.  

5. In de Orderwaarde wordt geen rekening gehouden met eventuele aanvullende kosten, zoals verzendkosten. 

6. De Orderwaarde van de Klant wordt verminderd met producten die Klant aan Cable Soolutions retourneert. 

7. Indien de Klant de minimale verplichte Orderwaarde behorend bij het Discount Level waarin hij is ingedeeld 

niet haalt, dan wordt de resterende Orderwaarde (het tekort) aan het einde van het jaar in rekening 

gebracht. 

8. Met betrekking tot de hoogte van de Orderwaarde leveren de gegevens uit de administratie van Cable 

Soolutions volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.  

 

Artikel 6 Onmiddellijke beëindiging van de EWD 

 

1. Cable Soolutions kan de EWD zonder opzegtermijn onmiddellijk beëindigen, zonder dat daarvoor een 

aanmaning of ingebrekestelling nodig is, indien de Klant: 

 

a. de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt.  

b. de overeengekomen minimale Orderwaarde die bij het Discount Level hoort niet heeft gehaald.  

c. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de EWD. 

d. indien de Klant in staat van faillissement wordt gesteld, op hem een schuldsanering wordt toegepast of 

indien hem surséance van betaling wordt verleend.  

e. indien de Klant zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt of zijn onderneming liquideert.  

f. indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Klant direct of indirect wijzigt. 
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2. Een eventuele opzegging, beëindiging of ontbinding van de EWD laat eventuele reeds uitgevoerde orders 

door de Klant onverlet en maken dan ook geen deel uit van een eventuele ongedaanmaking. Er bestaat geen 

recht op restitutie. 

3. Bij een beëindiging op grond van artikel 5 vervalt de eerder gegeven korting, zal de totale Orderwaarde vanaf 

aanvang van de contractduur opnieuw zonder korting worden berekend en zal de verkregen korting met 

terugwerkende kracht alsnog bij de Klant in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 7 Marketingcampagnes 

 

1. Cable Soolutions is gerechtigd om de Klant marketingcampagnes toe te zenden.  

 

Artikel 8 Geschillen 

 

1. Op overeenkomsten tussen Cable Soolutions en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking 

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland. 

De Nederlandse rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

 

 

 


