
 

 

Algemene Voorwaarden Optiek Commewijne N.V. 

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 

1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Optiek 

Commewijne N.V., waaronder begrepen facturen en aanvragen daartoe en door 

haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

 

1.2. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk 

en uitdrukkelijk door Optiek Commewijne N.V zijn vastgelegd. Dergelijke 

afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen 

van deze voorwaarden. 

 

 

1.3. Optiek Commewijne N.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene 

Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. 

 

 

1.4. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden 

verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de 

uitoefening van de optiek & optometrie en het opmeten, vervaardigen en 

aanpassen van contactlenzen, brillen en brillenglazen. Indien dat naar het oordeel 

van Optiek Commewijne N.V. noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of 

lensadvies worden opgenomen. 

 

 Artikel 2 Prijs 

2.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in SRD (SURINAAMSE DOLLAR) en, tenzij 

anders vermeld, inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve 

kosten worden aangerekend, wordt dit uitzonderlijk vermeld. 

2.2. Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van 

de overeenkomst is overeengekomen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3. Optiek Commewijne N.V. behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als 

één of meerdere van de kostprijsfactoren (zoals de loonkosten, de prijzen van 

grondstoffen en van energie) verhogen na de ondertekening van de overeenkomst 

zonder dat Optiek Commewijne N.V. daar enige invloed op heeft, of als de 

overheidsheffingen (bv. de BTW) zouden stijgen. 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

3.1.    De overeenkomst komt tot stand na aanbetaling door Klant en zodra de Klant en 

Optiek Commewijne N.V overeenstemming hebben bereikt over de gemaakte 

afspraken met betrekking tot de betaling -en aankoopvoorwaarden. 

3.2 Optiek Commewijne N.V. zal een factuur opstellen, die mede een prijsopgave 

bevat van de goederen en/of diensten die de Klant voornemens is aan te schaffen. 

Deze factuur bevat voorts een specificatie van de door Optiek Commewijne N.V. 

aan de Klant te leveren goederen of diensten, als mede een termijn waarbinnen 

deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. 

 

 

Artikel 4 Betaling  

4.1. De Klant zal het aan Optiek Commewijne N.V. verschuldigde bedrag na 100 % 

betaling tegen bewijs van kwijting aan Optiek Commewijne N.V. voldoen, tenzij 

tussen partijen anders is overeengekomen. 

4.2. Optiek Commewijne N.V. is te allen tijde gerechtigd van de Klant een voorschot 

ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3 Indien de Klant in gebreke is met het betalen van het verschuldigd bedrag, stuurt 

Optiek Commewijne N.V. hem een betalingsherinnering, waarin zij de Klant op zijn 

verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn 

van (zeven)7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het 

verschuldigde bedrag te betalen.  Indien de Klant ook dan niet aan zijn 

betalingsverplichtingen voldoet, is Optiek Commewijne N.V. bevoegd zonder 

nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. 

 

 

Artikel 5 Annulering 

 

5.1. Bij annulering van de overeenkomst door de Klant is deze gehouden aan Optiek 

Commewijne N.V. een vergoeding van 50% van het aankoopbedrag te betalen. 

 

 

Artikel 6 Rente en gerechtelijke -en buitengerechtelijke kosten 

 

6.1.  Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Optiek Commewijne 

N.V.de bevoegdheid de rente van 6 % per jaar in rekening te brengen, te rekenen 

vanaf de dag van intreding van het verzuim. 

 

6.2. In geval de Klant in gebreke blijft en in verzuim is met de betaling van een 

verschuldigd bedrag is de Klant gehouden alle in redelijkheid gemaakte 

buitengerechtelijke en/of incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de 

uitstaande vordering, aan Optiek Commewijne N.V. te voldoen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid  

7.1. De Klant erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de factuur met 

aankoopvoorwaarden en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld 

op basis van relevante gegevens die door de Klant aan Optiek Commewijne N.V. 

worden verstrekt. 

7.2. Klant verplicht zich om alle relevante informatie bij het aangaan van de factuur 

en/of overeenkomst te verstrekken ten einde Optiek Commewijne N.V.in de 

gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Optiek 

Commewijne N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het 

gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Klant heeft 

nagelaten alle relevante informatie aan Optiek Commewijne N.V. te verstrekken. 

7.3. Optiek Commewijne N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 

die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door 

de Klant zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Optiek Commewijne 

N.V. geleverde goederen. 

7.4. De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Optiek 

Commewijne N.V. voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen 

geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar 

aansprakelijkheidsverzekering. 

7.5. Alle aansprakelijkheid van Optiek Commewijne N.V. jegens de Klant is beperkt tot 

nakoming van de in artikel 8 opgenomen garantieverplichting. 

7.6. Optiek Commewijne N.V.is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit 

uit het gebruik door de Klant of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een 

gebrek waarvoor Optiek Commewijne N.V. aansprakelijk is uit hoofde van de niet 

nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van 

productenaansprakelijkheid. 

7.7. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van 

Optiek Commewijne N.V. of door ingeschakelde derden, indirecte schade, 

gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder 

begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, 

reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er 

sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van 

Optiek Commewijne N.V. 



 

 

 

 

 

 

7.8 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Optiek Commewijne 

N.V. toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal SRD 10.000, = 

(TIENDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR) per kalenderjaar, behoudens indien er 

sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van 

Optiek Commewijne N.V. 

 

 

Artikel 8 Garantie 

 

8.1. Optiek Commewijne N.V. garandeert dat de geleverde goederen of diensten 

voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, 

betrouwbaarheid en levensduur. 

8.2  Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte geldt een garantie van 6 

(ZES) MAANDEN  op productie- en materiaalfouten met uitzondering van 

afgeprijsde artikelen, artikelen die in actie zijn of met korting te koop worden 

aangeboden. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De 

factuur dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van deze factuur 

de Klant aanspraak kan maken op deze garantiebepaling.  

8.3 Het bovenstaande doet in generlei mate afbreuk aan de wettelijke rechten van de 

Klant krachtens de bepalingen met betrekking tot verkopen aan Klanten zoals 

voorzien in de artikelen 1528 tot en met 1538 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel 9 Garantstelling 

 

9.1. De Klant machtigt Optiek Commewijne N.V.de vergoeding voor de aankoop, die 

geheel of gedeeltelijk wordt verzorgd door de zorgverzekeraar, te claimen bij de 

zorgverzekeraar. De Klant verklaart hierbij, al dan niet middels ondertekening van 

een garantstellingsdocument, volledige kennis te hebben van de 

polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar waaronder hem door Optiek 

Commewijne N.V. ten laste van de zorgverzekeraar een gehele of gedeeltelijke 

vergoeding voor een gezichtshulpmiddel is verstrekt. 

 

9.2. De Klant verklaart te beschikken over een rechtsgeldige zorgverzekering bij een 

zorgverzekeraar. 

 

9.3.  De Klant verklaart de kosten van de bril en/of glazen en/of contactlenzen aan 

Optiek Commewijne N.V. te vergoeden als blijkt dat de zorgverzekeraar om enige 

reden niet tot (gedeeltelijke) vergoeding overgaat. 

 

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

 

10.1 Optiek Commewijne N.V. behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen 

voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-

)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder. Tot dan kan de Klant slechts 

over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan 

de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant zulks 

niet zal doen, is Optiek Commewijne N.V. op ieder moment gerechtigd de 

goederen terug te nemen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel 11 Overig 

 

11.1. De documenten, informatie en/of reacties op media van Optiek Commewijne N.V. 

zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele 

wijze gebruikt te worden voor een diagnose of een keuze voor een (medische) 

behandeling. Met media wordt bedoeld gedrukte, audiovisuele, auditieve en 

digitale media, alles in de ruimste zin des woords; 

 

11.2. De informatie, documenten en/of reacties van Optiek Commewijne N.V. zijn 

geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen.  

 

11.3. De gepubliceerde informatie op de (digitale) media is mogelijk niet volledig of up-

to-date en kan niet als uitputtend gebruikt worden.  

 

11.4. Druk-en typefouten in enige vorm van communicatie van Optiek Commewijne N.V. 

inclusief de website van Optiek Commewijne N.V., zijn nadrukkelijk voorbehouden. 

 

11.5 Geen enkele informatie verstrekt door Optiek Commewijne N.V. dan wel 

mondeling of schriftelijk, schept enige garantie of andere verplichting voor Optiek 

Commewijne N.V., indien deze niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is genoemd. 

 

11.6 Op de rechtsverhouding tussen Optiek Commewijne N.V. en de Klant is het 

Surinaamse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband 

houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 

of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als 

juridische aard, zullen worden beslecht door de Surinaamse rechter.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Indien Optiek Commewijne N.V. aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel 

en aan de Klant schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen 

leggen aan de Surinaamse rechter, dient de Klant binnen één maand schriftelijk 

aan Optiek Commewijne N.V. te laten weten als hij het geschil aan de Surinaamse 

rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is. 

 

 

Paramaribo, januari 2023 

 

 


