
 
  

Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KVK te Breda 

 
 Algemene voorwaarden 

 
 
van de besloten vennootschap B en W Co-Creations BV , gevestigd te 
Raamsdonksveer, ruisvoorn 2, 4941 SB, Nederland. 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en 
op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten 
aangaande levering van zaken aan onze kopers. 

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt  de 
natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst 
hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening 
zaken worden geleverd. 

3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden 
afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

4. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de 
voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de 
koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend 
beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af. 

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van 
zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en 
werkzaamheden.  

 
Artikel 2 Offertes 

1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële 
koper, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.  
De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke  
bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard  
kan worden beschouwd. 

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft 
het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, 
beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en 
bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons 
eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en 
moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan 
derden worden afgegeven.  
Wij behouden ons ook de uit het intellectuele - en industriële eigendom  
voorvloeiende rechten voor. 

3. Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na 
de dag waarop wij onze offerte deden, bij ons is geplaatst, kunnen wij de 
kosten die aan het doen van onze offerte verbonden waren (daar horen ook 
de kosten voor het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen 
bij), bij de koper in rekening brengen.  

 
 
B&W Co-Creations BV is actief als totaaldienstverlener in de wereld van de private label productie, 
verpakking en distributie van cosmetische producten. Wij zijn een traditioneel familiebedrijf, waarin 
naast gedreven ondernemerschap de ‘menselijke factor’ een belangrijke rol speelt.  
 

Wij zoeken ter uitbreiding van ons productieteam een enthousiaste, gedreven, passievolle 
‘Kok’ voor de functie van 

 Zelfstandig bereider Cosmetica 32-36 uur 
 
In deze functie ben je voornamelijk werkzaam in de kookstudio en verantwoordelijk voor: 

• Het verzamelen van de grondstoffen 
• Accuraat afwegen van de grondstoffen conform receptuur 
• Het instellen van de apparatuur 
• De bereiding  
• De kwaliteit en veiligheid van het eindproduct 
• De hygiëne in de kookstudio 
• Het in overleg met afdeling QA ontwikkelen en testen van nieuwe recepturen 
• Ondersteuning bij werkzaamheden in de magazijnen 

 
Functie-eisen: 

• Enige ervaring met kook- en of bereidingsprocessen is een pre 
• Accuraat kunnen werken 
• Goede kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal 
• Motivatie, gedrevenheid en ambitie zijn belangrijker dan je (voor)opleiding. 
• Gevoel voor kwaliteit 
• Sociaal 
• De bereidheid om vanaf 1 januari 2020, de werkzaamheden op onze nieuwe locatie in 

Oosterhout (NB) uit te voeren. 
 
Wij bieden 
Een uitdagende en bijzondere functie met voldoende ruimte voor groei en ontwikkeling, uitermate 
geschikt voor iemand die zijn/haar talent maximaal wil inzetten in een klein team van medewerkers 
en daarnaast gedreven is om mooie producten te maken op weg naar een tevreden klant. Wij bieden 
een prettige werkomgeving waarin meedenken belangrijk is. Wij bieden een passende beloning 
afgestemd op ervaring en motivatie. Wij dragen zorg voor een interne opleiding. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je CV en een motivatiebrief aan: business@benwcocreations.nl, of ons bedrijfsadres Ruisvoorn 
2, 4941 SB Raamsdonksveer, ter attentie van Dhr. A. Verschuren. Voor meer informatie kunt u ook 
telefonisch contact met ons opnemen: 0162-522005 of 06-51294133. 
 


