
Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van World Trade Fashion 
 
1.  
De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van 
toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door 
ons uitgebrachte en alle overeenkomsten als door ons gesloten, in het 
bijzonder ter zake van de verkoop en levering van linnengoed. Deze voorwaarden 
zijn van toepassing behoudens wijzigingen die slechts verbindend zijn indien 
zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. In deze voorwaarden 
wordt voorts verstaan onder:  
-  voorwaarden: de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van World 
Trade Fashion;  
-  dagen: alle kalenderdagen;  
-  werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 
januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de 
dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden 
geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van het staatshoofd officieel 
wordt gevierd, evenals roostervrije dagen;   
-  overeenkomst: iedere obligatoire, goederenrechtelijke of verdere 
overeenkomst, in het bijzonder strekkende tot feitelijke aflevering van 
kleding;   
-  Kleding: T-shirts, blouse, polo’s, sweaters, textielwaren en daarmee 
overeenstemmende gebruikszaken, alles in de meest ruime zin des woords;   
-  wij / ons: World Trade Fashion;  
-  koper: iedere wederpartij bij door ons gevoerde onderhandelingen 
respectievelijk gesloten overeenkomst(en).  
 
 
2.  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net aldaar ter inzage 
voor belanghebbenden. Tevens zullen wij op verzoek van belanghebbenden een 
exemplaar van de voorwaarden toezenden. In ieder geval zullen onze offertes, 
orderbevestigingen en facturen zijn voorzien van een 
toepasselijkheidverklaring van deze voorwaarden. Indien deze verwijzing 
ontbreekt, zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende offerte en/of 
overeenkomst tenminste van toepassing indien wij aantonen dat door ons aan de 
betrokken koper(s) al eerder een offerte, is uitgebracht, respectievelijk met 
hem al eerder een overeenkomst is gesloten, terwijl in die eerdere offerte is 
verwezen naar deze voorwaarden of van die voorafgaande overeenkomst deze 
voorwaarden integraal deel hebben uitgemaakt. Iedere koper of wederpartij die 
ooit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden met ons overeenkomsten 
heeft gesloten wordt immers geacht zich onvoorwaardelijk akkoord te hebben 
verklaard met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere door ons 
uitgebrachte offertes en adviezen, evenals met ons gesloten overeenkomsten. 
Onverminderd het hierboven weergegeven zullen deze voorwaarden ook gelden 
indien wij aannemelijk maken dat de betrokken koper ermee bekend is dat wij 
uitsluitend onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden offertes uitbrengen 
en overeenkomsten aangaan.  
 
3.  
Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de koper op briefpapier, orders 
enz. wordt verwezen zijn niet van toepassing op door ons uitgebrachte offertes 
en/of met ons gesloten overeenkomst(en) en zijn voor ons nimmer verbindend, 
tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
aanvaard. Een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding geldt, 
tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven, uitsluitend voor de betrokken 
overeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTES EN PRIJZEN - UITVOERING IN GEDEELTEN.  
 
4.  
a.  
Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de 
eventuele aanvrage door of namens de koper verstrekte specificaties en 
aantallen. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor 
door kopers bij ons geplaatste orders via ons personeel of onze agenten, 
reizigers of andere tussenpersonen, tenzij door ons binnen 8 dagen na het 
gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht schriftelijk wordt 
medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.  
Wij zijn eerst gebonden door onze schriftelijke bevestiging van de order van 
de koper. De koper geeft ons nu al voor dan toestemming de overeenkomst in 
gedeelten uit te voeren en terzake hiervan per deellevering telkens de koper 
afzonderlijk te factureren.  
b.  
De orderbevestiging bevat alle informatie ter zake van de order zoals die zal 
worden uitgevoerd. De koper is tot onmiddellijke controle van de 
orderbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen 3 werkdagen na 
verzenddatum eventuele onjuistheden als in de bevestiging opgenomen aan ons 
schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de 
voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is de koper uitdrukkelijk niet 
gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door ter zake van de 
aflevering een reclame als bedoeld in artikel 19 in te dienen.  
c.  
Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectie, brochures, tekeningen zijn zo 
nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden 
ons niet, daar telkens veranderingen kunnen plaatsvinden die leiden tot 
verschillen qua afbeelding, kleur etc. Verschillen ter zake geven de koper 
noch het recht de levering(en) te weigeren, noch het recht schadevergoeding te 
eisen.  
In onze offertes en orderbevestigingen voorkomende  voor deelnemers aan onze 
branche - evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn terzake steeds 
tot aanpassing gerechtigd.  
d.  
Indien conform de in de eerste twee leden (a en b) van dit artikel gegeven 
regeling door ons een bindend aanbod is afgegeven en de koper binnen de 
eventueel in het aanbod opgenomen termijn dan wel in ieder geval binnen een 
redelijke termijn van niet langer dan 10 werkdagen op dit aanbod ingaat, zijn 
wij gehouden de order van de koper naar aanleiding van een dergelijk aanbod 
schriftelijk te bevestigen.  
 
5.  
a.  
Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze 
aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d.  
b.  
Indien na de datum van aanbieding deze fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., 
de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, 
vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter 
vaststelling van onze prijzen een verhoging mochten ondergaan - daaronder 
begrepen prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering bij Nederlandse 
valuta - of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren 
onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van al 
bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd onze 
prijs aan te passen, zulks totdat de aflevering aan de koper heeft 
plaatsgevonden. Indien de verhoging meer dan 25% van de overeengekomen prijs 
bedraagt, zullen wij de koper hiervan in kennis stellen en zal de koper 
gerechtigd zijn binnen een week zich aldus uitdrukkelijk schriftelijk 
verklarend, de overeenkomst te annuleren, zonder overigens enig recht op 
schadevergoeding of anderszins te kunnen doen gelden, een en ander in 
afwijking van artikel 11 van deze voorwaarden.  
 



 
c.  
De door ons genoemde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en 
andere daarmee gelijk te stellen heffingen doch inclusief kosten van 
aflevering. 
 
ZEKERHEIDSSTELLING EN VOORSCHOTTEN  
 
6.  
Wij zijn, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order 
respectievelijk voortzetting van de al gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te 
allen tijde bevoegd van de koper te verlangen dat hij ter zake van de uit de 
overeenkomst voor de koper voortvloeiende betalingsverplichtingen, een 
voorschot betaalt tot maximaal het voor de koper uit de overeenkomst 
voortvloeiende bedrag, dan wel - naar onze keuze - dat hij zorgt voor een in 
het bancaire verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling bijvoorbeeld een 
onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering 
door de koper verschuldigd. indien de koper weigert een in de voorgaande zin 
bedoeld voorschot dan wel zekerheidsstelling op ons verzoek af te geven, zijn 
wij met onmiddellijk ingang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een 
aldus luidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden 
vermelde ontbindingsgronden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade 
als tengevolge van de ontbinding door ons geleden.  
 
WIJZIGINGEN IN DE ORDER. 
 
7.  
a.  
De koper is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van 12 dagen na 
afgifte of verzending.  
b.  
Aan ons gegeven orders zijn voor de koper en ons bindend indien wij binnen de 
termijn van onderdeel a van dit artikel de order hebben aanvaard op de wijze 
als neergelegd in artikel 4 lid a van deze voorwaarden.  
c.  
Indien door of namens de koper in de oorspronkelijke order wijzigingen, van 
welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze onze uitdrukkelijke 
schriftelijke instemming. De daaraan eventueel verbonden meerkosten zullen 
aan de koper extra in rekening worden gebracht. Bovendien kan de verandering 
uitsluitend plaatsvinden indien de leverancier alwaar de order is geplaatst 
respectievelijk ter zake (deel)orders zijn geplaatst, zich met deze aanpassing 
kan verenigen. Verandering is niet toegestaan ten aanzien van zaken welke al 
ter levering zijn verzonden, hetzij door ons hetzij door de betrokken 
leverancier. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven 
spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor 
rekening en risico van de koper. Wijziging in een al verstrekte opdracht kan 
leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstijd, in 
welk geval het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden onverkort van 
toepassing zal zijn.  
 
UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN.  
 
8.  
Wij zijn gerechtigd de door de koper verstrekte order in haar geheel dan wel 
gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op verzoek zullen wij de 
koper mededelen of en indien zulks het geval is in welke mate de order aan 
derden/ leveranciers is uitbesteed, voor zover niet al hiervan blijkt uit de 
orderbevestiging.  
 
 
 
 
 
 



AFLEVERING EN RISICO, KOSTEN VERVOER.  
 
9.  
a.  
Aflevering als in deze voorwaarden bedoeld is de handeling waardoor wij aan 
onze afleveringsverplichting voldoen. Mede met het oog op het in artikel 14 
bepaalde, hoeft aflevering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te 
brengen. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:  
-  indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald: door de in 
ontvangstneming der zaken;  
 
-  bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door 
overdracht van de zaken aan die vervoerder;  
- bij verzending door een van onze vervoermiddelen: door aflevering ten 
huize of aan het magazijn van de koper.  
b.  
Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van de koper. Bij 
vervoer van de zaken ter aflevering door onszelve dan wel door ons 
ingeschakelde vervoerders (behoudens in geval van opslag als bedoeld in 
artikel 12 lid 6) reizen zaken tot het moment van aflevering aan de koper voor 
onze rekening en ons risico.  
c.  
Als regel worden de te leveren zaken als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. 
Indien op verzoek van de koper de verzending geschiedt als expressegoed of 
ijlgoed, dan wel bij bijzonder transport, zullen de extra vrachtkosten voor 
rekening van de koper komen.  
d.  
De pallets waarmede onze producten worden aangeleverd blijven ons eigendom. De 
koper verplicht zich ertoe als goed huisvader voor de pallets zorg te dragen 
en deze slechts te gebruiken voor door ons te leveren producten. De koper 
dient de pallets mee te geven aan onze chauffeur, onmiddellijk nadat hij de 
pallets niet meer voor door ons te leveren producten gebruikt.  
e. Bij een bestelling van minder dan € 250,- exclusief btw zal er 
verzendkosten van € 10,- ex btw gerekend worden. 
 
LEVERINGSTERMIJN OF -DATUM  
 
10.  
a.  
Betreffende de levering kan een datum of termijn zijn overeengekomen, met dien 
verstande dat afspraken, strekkende tot aflevering op een termijn korter dan 3 
dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de order of afroep, 
uitdrukkelijk en schriftelijk tot stand dienen te komen. Indien het moment van 
aflevering slechts is aangeduid met "spoed" of "direct" geldt een 
leveringstermijn van in beginsel 8 dagen vanaf het moment van de 
totstandkoming van de overeenkomst op de wijze als in artikel 4 lid a van deze 
voorwaarden geregeld.  
b.  
Behoudens indien een uitdrukkelijk leveringsmoment is overeengekomen hebben 
wij het recht zaken uiterlijk 7 dagen eerder af te leveren dan het moment dat 
uit lid a van dit artikel voortvloeit. Artikel 12 lid 3 van deze voorwaarden 
blijft onverminderd van toepassing.  
c. 
Wij hebben, behoudens het geval genoemd in lid d, het recht de zaken uiterlijk 
14 dagen na afloop van de uit de voorgaande bepalingen voortvloeiende 
leveringstermijn te leveren. Bij ontstaan van wachttijden tijdens het 
aanleveren van zaken hebben wij het recht de hieraan verbonden kosten aan de 
koper door te belasten.  
d.  
Het in lid c van dit artikel bepaalde geldt niet wanneer uitdrukkelijk is 
overeengekomen dat de zaken op het overeengekomen tijdstip (daaronder 
begrepen: een bij afroep overeengekomen tijdstip) zullen worden afgeleverd of 
voor verzending gereed zullen zijn. Van een dergelijke uitdrukkelijke 



overeenkomst is sprake indien gebruik is gemaakt van de woorden "fatale 
termijn", "fatale datum" of "fix termijn".  
e.  
Zaken waarvan de aflevering plaatsvindt na de naleveringstermijn 
respectievelijk in de gevallen bedoeld in lid d na de leveringsdatum, 
respectievelijk na de leveringstermijn, kunnen door de koper bij aanbieding 
worden geweigerd, dan wel binnen 5 dagen na ontvangst aan ons worden 
teruggestuurd op onze kosten, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de 
zaken te hebben aanvaard.  
f.  
De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van de geleden schade, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10 ter zake van niet, niet tijdige of 
niet volledige levering, indien hij ons onmiddellijk na afloop van de 
naleveringstermijn respectievelijk, indien er geen recht op een 
naleveringstermijn bestaat, na de leveringsdatum respectievelijk na afloop van 
de leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk heeft gesommeerd binnen 8 dagen 
na verzending van die sommatie alsnog aan onze leveringsverplichting te 
voldoen en wij daarmee in gebreke blijven. Deze regeling geldt uitdrukkelijk 
ook indien sprake is van een termijnbepaling als in lid d van dit artikel 
geregeld.  
 
ANNULERING DOOR DE KOPER. 
 
11.  
Indien de koper zijn order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft 
dit onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Indien wij met de annulering 
akkoord gaan is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van 
deze order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaalinkoop e.d. te 
vergoeden, zulks onverminderd onze rechten op vergoeding van de volledige 
schade, door annulering veroorzaakt.  
 
AFROEPORDERS.  
 
12.  
a.  
Afroeporders - dit zijn orders waarbij het tijdstip van aflevering afhankelijk 
is gesteld van een afroep door de koper - moeten door de koper binnen de 
overeengekomen tijdsperiode, te rekenen vanaf de dag van de totstandkoming van 
de afroepovereenkomst, in het zijn geheel worden ingedeeld, afgeroepen op de 
afgesproken wijze en afgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
b.  
Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen zal 
als uiterste afroepdatum gelden de laatste leveringsdatum, volgend uit de 
bepalingen van artikel 10 van deze voorwaarden dan wel, indien ingevolge dat 
artikel een naleveringstermijn van toepassing is, de laatste datum van de 
naleveringstermijn.  
c.  
Bij een afroeporder hebben wij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
uiterlijk 15 dagen de gelegenheid de order uit te leveren. De termijn vangt 
aan op de eerste dag volgend op die waarop door ons de schriftelijke afroep is 
ontvangen. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid c. Wanneer 
op de order of offerte het tijdstip is aangegeven waarop de zaken voor afroep 
gereed moeten zijn of vanaf wanneer de zaken voor afroep kunnen worden 
afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te 
zijn binnengekomen. In deze gevallen kunnen wij desgewenst de aflevering al 
voor het in de voorgaande zin bedoelde tijdstip laten plaatsvinden.  
d.  
In geval van niet tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele 
afroeptermijn van 9 dagen, ingaande op de eerste dag volgende op die waarop 
aan hem door ons een schriftelijke sommatie is gestuurd. Wij kunnen echter, in 
afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde, bedingen dat de gestelde 
afroeptermijn een fatale termijn zal zijn door gebruik van de woorden "fataal" 



of "fix". In dat geval zal de koper door het enkel ongebruikt verstrijken van 
de afroeptermijn in gebreke zijn.  
e.  
In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn als in lid c van 
dit artikel bedoeld met 14 dagen verlengd.  
f.  
Indien de koper binnen de termijn als in lid e bedoeld niet heeft afgeroepen, 
kunnen wij de zaken aan de koper afleveren dan wel tenminste, indien de koper 
verzuimt de voor de aflevering noodzakelijke handelingen te verrichten, de 
zaken voor rekening en risico van de koper, daaronder uitdrukkelijk begrepen 
het risico van kwaliteitsvermindering, in ons magazijn of elders opslaan. Door 
dergelijke opslag, waarvan de koper schriftelijk op de hoogte wordt gebracht, 
worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Met een bericht als in de 
voorgaande zin bedoeld wordt gelijk gesteld een factuur als toegezonden aan de 
koper ter zake van de aflevering.  
 
OPSCHORTING EN ONTBINDING.  
 
13.  
a.  
Indien:  
1. 
 de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, 
welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met ons gesloten 
overeenkomst mocht voortvloeien, financiële verplichtingen hieronder begrepen, 
alsook verplichtingen tengevolge van artikel 6;  
2. 
alsmede in geval van:  
-  beslag op zijn goederen, eigen aanvrage van zijn faillissement of 
aanvrage van zijn faillissement door een derde;  
-  aanvrage van het verlenen van surséance van betaling voor de koper;  
-  stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper;  
-  het aanstellen van een rechterlijke vermogensbeheerder indien de koper 
een natuurlijk persoon is, zoals bij onderbewindstelling en/of curatele en/of 
daarmee gelijk te stellen buitenlandse varianten;  
-  de koper buiten medeweten van ons enigerlei betalingsregeling met 
crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van 
de daarvoor geldende betalingstermijn onbetaald laat;  
wordt de koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de 
uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten, voortaan uitsluitend nog onder rembours te 
leveren of - te onzer keuze - de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden door een aldusluidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige 
schadevergoeding of garantie (meer) gehouden zijn, alles onverminderd de ons 
verder toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van 
de door ons afgeleverde zaken, waarvoor het hieronder onder artikel 14 nader 
te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige 
schadevergoeding.  
Indien wij van ons recht tot opschorting gebruik maken en vervolgens de koper 
alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij als leveringstermijn ter 
beschikking de tijd die, rekening houdend met de in ons bedrijf bestaande 
mogelijkheden, voor het uitleveren der goederen redelijkerwijs noodzakelijk 
is.  
Wij hebben voorts te allen tijde het recht indien wij van een van de 
mogelijkheden als hierbovenstaand gebruikmaken, onze keuze te wijzigen, tenzij 
door ons gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding.  
b.  
In alle onder a genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op de koper 
hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.  
c.  
Bij verandering van zijn werkelijke woonplaats respectievelijk daadwerkelijke 
vestigingsplaats is de koper verplicht binnen 3 X 24 uur per aangetekende 
brief of brief met ontvangstbevestiging daarvan aan ons mededeling te doen 



onder nauwkeurige en volledige opgave van de nieuwe woonplaats respectievelijk 
vestigingsplaats.  
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD. 
 
14.  
a.  
Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op de koper indien de koper 
volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens ons, die voortvloeien 
uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leidde, of uit 
andere overeenkomsten als met de koper gesloten ter zake van de levering van 
zaken en het daarmee samenhangend verrichten van werkzaamheden, alsmede ter 
zake van vorderingen wegens het door de koper tekortschieten in de nakoming 
van dergelijke overeenkomsten. Het in de voorgaande zin bedoelde 
eigendomsvoorbehoud geldt uitdrukkelijk ook indien de betaling van de 
afgeleverde zaken geregeld is door middel van acceptatie van een wissel of 
ander handelspapier, hetzij door de koper, hetzij door een derde namens hem 
geaccepteerd, dan wel indien de verschuldigdheid van de koopprijs door de 
koper is opgenomen in een rekening-courant of saldobiljet. In het laatste 
geval blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht totdat het hele saldo is 
aangezuiverd.  
Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de koper van de 
hierboven bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken ons eigendom. 
De koper is gehouden om voor zover binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk onze 
zaken als zodanig herkenbaar af te zonderen. De koper is overigens gerechtigd 
om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening weder te 
verkopen of te be- en verwerken. De koper is echter niet gerechtigd om de 
bedoelde zaken aan derden te huurverkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, 
in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan 
wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder onze 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
Indien de koper de door ons geleverde zaken zal bewerken en verwerken en wel 
op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen, als bedoeld in artikel 
5: 16 van het Burgerlijk Wetboek (BW), wordt de koper geacht deze bewerking in 
onze opdracht te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de 
zaken voor ons geacht wordt te houden. Indien eveneens bij de be of 
verwerking zaken van derden zijn betrokken, wordt ten aanzien van deze derde 
een gelijke opdracht aangenomen, zodat de alsdan vervaardigde zaak door de 
koper geacht wordt te worden gehouden voor ons en andere toeleveranciers en 
wel in gemeenschap als bedoeld in titel 3.7 van Boek 3 van het BW. Zodra de 
koper voldaan heeft aan alle verplichtingen als in de eerste alinea van dit 
artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van de door hem gevormde zaak 
respectievelijk het aandeel van ons verkrijgen in de door hem gevormde zaak 
waartoe ook anderen gerechtigd zijn.  
Ter zake van natrekking (artikel 5: 14 BW) en vermenging (artikel 5: 15 BW) 
verplicht de koper zich er nu al voor alsdan toe ten aanzien van zaken waarbij 
sprake kan zijn van natrekking van zaken als door ons geleverd respectievelijk 
vermenging van zaken als door ons geleverd ten aanzien van de toepasselijkheid 
van voormelde wetsbepalingen de door ons geleverde zaken aan te merken als 
hoofdzaak in de zin van de Wet, zodat een nieuwe zaak tengevolge van de 
natrekking of vermenging onze eigendom wordt in totaliteit tot het moment 
waarop de koper aan zijn verplichtingen als bedoeld in de eerste alinea van 
dit artikel heeft voldaan.  
b.  
De koper is verplicht de hier bedoelde zaken op eerste verzoek aan ons te 
tonen en deze in geval van betalingsverzuim, alsmede indien sprake is van een 
ontbinding als bedoeld in artikel 13, desverlangd terstond aan ons of een door 
ons aangewezen derde, onze personeelsleden hieronder begrepen, af te geven.  
De koper wordt tevens geacht ons nu al voor alsdan een onherroepelijke 
volmacht te hebben verstrekt tot het door ons dan wel een door ons aangewezen 
derde betreden van al zijn bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen teneinde de 
staat van de zaken te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in de 
vorige zin bepaalde mee te nemen. 
 



c.  
Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt - mits de zaken zich 
in goede staat bevinden, en/of anderszins voor ons bruikbaar zijn - de koper 
gecrediteerd naar de, conform de handelsgebruiken in onze branche vast te 
stellen marktwaarde ten dage van de terugneming, onverminderd ons recht met 
deze creditering te verrekenen alle op de koper, rustende financiële 
verplichtingen jegens ons, met inachtneming van hetgeen in artikel 15 e.v. is 
geregeld met betrekking tot de toerekening van betalingen.  
d.  
De koper is verplicht de hierboven onder a bedoelde zaken te verzekeren tegen 
de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel in dier voege 
dat in een desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de 
verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij laatstbedoelden bij het 
aangaan der verzekering belanghebbenden zijn dan wel gedurende de looptijd der 
verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de koper uitdrukkelijk niet 
toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de 
verzekeringen als in voorgaande zin bedoeld, voor zover betrekking hebbende op 
de in lid a bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de 
ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van 
schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken 
zaken. 
 
BETALING.  
 
15.  
a.  
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen, zoals betaling contant bij aflevering, zal de koper de 
totaalbedragen van de factuur respectievelijk facturen zonder korting, uit 
welken hoofde dan ook en in welke zin dan ook, betalen binnen 21 dagen na de  
factuurdatum, tenzij facturering plaatsvindt na de datum van levering, in welk 
geval de leveringsdatum bepalend is. De leveringsdatum zal dan ook op de 
factuur worden vermeld.  
b.  
De koper is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen 
met welke vordering dan ook op ons, noch is de koper ten nadele van ons 
bevoegd beslag onder zichzelve te leggen.  
c.  
Indien de koper niet binnen de hiervoor onder a genoemde termijn heeft betaald 
in de zin van de Wet, in het bijzonder artikelen 6: 46 en 6: 114 van het 
Burgerlijk Wetboek, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, komt 
ieder recht op korting te vervallen en hebben wij, zonder dat daartoe enige 
sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de koper een rente 
van 1,5% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de 
dag der complete voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een maand 
wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende rechten.  
d.  
Betalingen door de koper worden conform artikel 44 van boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op 
de kosten, waaronder die als bedoeld in artikel 16, vervolgens op de 
verschenen rente als bedoeld in onderdeel c. van deze bepaling en tenslotte in 
mindering op de verschuldigde hoofdsom en lopende rente.  
 
KOSTEN.  
 
16.  
De koper is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiend uit deze algemene 
voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die wij maken, respectievelijk 
moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de 
aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de koper te vorderen, dan wel 
aangesproken door de koper ons te verweren, tenzij in het laatste geval 
blijkens een in kracht van gewijsde gedane rechtelijke uitspraak ten onrechte 
door ons verweer is gevoerd.  



 
17.  
Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval 
waarin wij ons ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan ons 
toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden hebben verzekerd. 
Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de 
buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde 
hoofdsom bedragen, respectievelijk van het bedrag waarvoor wij de koper 
aanspreken, dan wel de koper ons aanspreekt, met een minimum van € 45,38.  
 
 
TERUGHOUDINGSRECHT.  
 
18.  
Wij zijn bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder ons berusten 
in het kader van de betrokken rechtsverhouding of anderszins in het kader van 
een regelmatig contact op te schorten totdat de koper aan zijn verplichting 
tot vergoeding van door ons geleden schade en betaling van op hem openstaande 
bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.  
 
RECLAMES.  
 
19.  
a.  
Onder reclames wordt verstaan: alle grieven van de koper ter zake van een 
gedane aflevering van zaken. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt 
indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken per aangetekende 
brief of per brief met ontvangstbevestiging aan ons bekend worden gemaakt.  
Reclames, niet de hoedanigheid der zaken betreffende, doch betreffende 
vorm(en), hoeveelheden, maten en gewichten, moeten door de koper gedaan worden 
binnen 48 uur na aflevering der zaken, per brief met ontvangstbevestiging, 
hetzij per telefax of daarmee gelijk te stellen telecommunicatiemiddel, 
gevolgd door een gelijkluidende aangetekende brief of brief met 
ontvangstbevestiging. Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een 
duidelijke omschrijving van de klacht respectievelijk van de grieven bevatten. 
Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd zijn van generlei waarde en 
worden niet in behandeling genomen.  
Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze 
uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd, worden zaken geleverd van een kwaliteit 
als in de handel respectievelijk onze branche gebruikelijk. Geringe, in de 
handel respectievelijk onze branche toelaatbaar geachte afwijkingen 
betreffende de kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen nimmer een grond 
voor reclames opleveren.  
De koper is gehouden de afgeleverde zaken te controleren aan de hand van de 
door ons verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te 
zijn op afwijking van het afgeleverde ten aanzien van deze orderbevestiging. 
Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle zaken houden wij ons 
steeds de gewone, bij de vervaardiging door de door ons daarmee belaste 
fabrikanten gebruikelijke, spelingen voor. Wanneer door ons toevoegingen als 
"circa", "ongeveer", dan wel gelijkluidende termen worden gehanteerd, zal de 
betrokken grens 5% meer of minder kunnen zijn, tenzij de gebruiken in de 
branche anders zijn.  
b.  
De koper die de afgeleverde zaken niet binnen 10 werkdagen na ontvangst 
daarvan behoorlijk op deugdelijkheid heeft onderzocht, dan wel binnen 48 uur 
na aflevering niet de afgeleverde hoeveelheden, maten en/of gewichten heeft 
gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn 
gegaan.  
c.  
De koper zal, mede in verband met de aard der geleverde zaken en gelet op onze 
onbekendheid met de door de koper te gebruiken technieken en/of door de koper 
mede uit onze zaken te vervaardigen nieuwe zaken, in geen geval enige 
aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij de geleverde zaken heeft be- 



of verwerkt, respectievelijk ter bewerking of verwerking aan derden heeft 
doorgeleverd.  
d.  
Onverminderd het bepaalde in onderdeel c van dit artikel en met inachtneming 
van onderdeel i van dit artikel zal de koper reclames tengevolge van verborgen 
gebreken kunnen indienen gedurende 10 werkdagen na ontdekking.  
e.  
In geval van een door ons gerechtvaardigd beoordeelde reclame, hebben wij 
steeds het recht de gereclameerde zaken door anderen te vervangen 
(remplaceerrecht), dan wel - naar onze keuze - het recht een 
schadeloosstelling aan de koper in geld te geven tot maximaal het bedrag van 
de factuurwaarde van de afgekeurde zaken, met dien verstande dat de koper 
hierop uitsluitend aanspraak kan maken wanneer hij de zaken ter zake waarvan 
hij heeft gereclameerd, te onzer beschikking houdt en op ons eerste verzoek 
aan ons afgeeft.  
f.  
Reclames geven de koper geen recht betaling van de factuur aangaande de 
verrichte levering van de zaken waarop de reclames betrekking hebben of 
betaling van andere facturen op te schorten, tenzij door de koper met 
inachtneming van artikel 24 van deze voorwaarden een procedure is aanhangig 
gemaakt. In dat geval wordt de betalingsverplichting aangaande uitsluitend de 
factuur betreffende de zaken waarvoor reclame is ingediend, opgeschort vanaf 
het moment waarop de procedure is aangebracht. De opschorting eindigt op het 
tijdstip waarop in de procedure een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
is afgegeven.  
g.  
Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde zaken worden 
nimmer teruggenomen, tenzij sprake is van een situatie als in onderdeel e, 
tweede gedeelte, geregeld.  
h.  
Retourzendingen welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door een in lid 
a, 3e alinea, van dit artikel bedoeld reclameadvies, zijn niet toegestaan. De 
kosten van niet-toegestane, dan wel ongegronde retourzendingen zijn 
uitdrukkelijk voor rekening van de koper. wij hebben in bedoelde gevallen het 
recht de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan 
of onder dezelfde voorwaarden deze zelf ter beschikking te houden. De koper is 
verplicht tot een zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van 
de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade die door zijn 
nalatigheid ter zake voor ons is ontstaan. Ten aanzien van kosten, verband 
houdend met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door 
ons genomen maatregelen, is de door ons te overleggen specificatie voor de 
koper bindend, behoudens tegenbewijs door de koper.  
i. 
Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de 
factuurdatum die betrekking heeft op de levering waarin de zaken ter zake 
waarvan de koper reclame wenst te maken, zijn opgenomen geweest.  
 
OVERMACHT.  
 
20.  
a.  
Storing in ons bedrijf tengevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader 
van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder 
geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, 
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremming in het 
vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der 
openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, 
ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren 
en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van 
overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of 
halffabrikaten aan ons door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd 
voor aflevering aan de koper, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het 
land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in ons bedrijf 
verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs 



onmogelijk maken, leiden ertoe dat wij zijn ontslagen van het nakomen van de 
overeengekomen leveringstermijn en/of onze leveringsplicht, zonder dat de 
koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan 
doen gelden. Wij zullen de koper onverwijld waarschuwen indien zich een geval 
van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.  
b.  
Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen zowel wij als 
de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus 
luidende verklaring. Van een blijvende overmacht is in ieder geval sprake 
indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt.  
Noch wij noch de koper kan in een dergelijk geval aanspraak maken op 
schadevergoeding.  
 
AANSPRAKELIJKHEID.  
  
21.  
a.  
Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het 
Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande Productenaansprakelijkheid 
(artikelen 6: 185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door ons aan onze 
verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende reclames 
is geregeld in artikel 19, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is 
elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper 
uitgesloten.  
b.  
Wij zijn jegens de koper, niet zijnde een consument /eindgebruiker, nimmer 
gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke 
ongevallen. Wij zijn jegens de koper nimmer gehouden tot vergoeding van 
kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, 
het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van 
het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect 
bij de koper of derden veroorzaakt, tenzij de koper aantoont dat de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde, onze personeelsleden hier 
uitdrukkelijk niet onder begrepen.  
c.  
Wij zijn jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper lijdt 
tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder 
begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt 
door de door ons doorgeleverde producten. Onder de hiervoor bedoelde 
aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke 
bepalingen betreffende productenaansprakelijkheid.  
d.  
Indien door ons aan de koper zaken zijn geleverd als in overeenstemming met 
artikel 8 door derden/leveranciers vervaardigd, kunnen wij zowel jegens de 
koper als jegens derden onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, 
volstaan met doorverwijzing naar deze derden/leveranciers. Wij zullen ten 
aanzien van de mogelijke vordering jegens deze derden/leveranciers uit hoofde 
van diens aansprakelijkheid ten behoeve van de koper respectievelijk diens 
wederpartijen of derden, bemiddelen indien ter zake uitdrukkelijk door hetzij 
de koper hetzij bedoelde derden om bemiddeling wordt verzocht. Indien 
onverhoopt het ons in of tengevolge van een gerechtelijke procedure niet zal 
zijn toegestaan de koper en/of diens wederpartij door te verwijzen naar de 
door ons ingeschakelde derden/leveranciers, gelden onverkort de overige 
bepalingen van dit artikel.  
e.  
De koper stelt ons schadeloos ter zake van alle schade als door ons geleden 
tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de 
koper hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge van 
een door ons doorgeleverd product, hieronder begrepen schadeaanspraken 
gebaseerd op wettelijke bepalingen ter zake van productenaansprakelijkheid, 
alsook naar aanleiding van schending onzerzijds van octrooien en/of andere 
rechten van industriële en intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van 
door de koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te 
gebruiken werkwijzen, te vervaardigen modellen en dergelijke.  



f.  
Voor zover wij worden aangesproken door derden als in het voorgaande lid 
bedoeld, die het gebrekkig product hebben verkregen door of namens de koper, 
vergoedt de koper ons volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, 
die wij moeten maken ter zake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, 
onderhandelen etc. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde 
schadebedrag te bedragen, onverminderd ons recht de werkelijk door ons 
gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand c.a. ter vergoeding bij de koper 
in te dienen.  
g.  
Onverminderd het hierboven bepaalde zijn wij jegens de koper nimmer 
aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de terzake van de 
overeenkomst met de koper bedongen prijs aangaande de levering van de zaken en 
materialen die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, 
vertragingsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen.  
h.  
In alle gevallen waarin de koper uit hoofde van deze bepaling gehouden is ons 
schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op ons eerste verzoek gehoor 
te geven aan onze oproep ons in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.  
 
VERVAL.  
 
22.  
Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door 
deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na 
factuurdatum.  
 
AFSTAND VAN RECHT OP ONTBINDING C.A.  
 
23.  
De koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen als geregeld in de artikelen 265 e.v. van Boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek wegens een tekortkoming in de nakoming onzerzijds.  
 
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.  
 
24.  
Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is 
uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, 
met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop 
van Roerende Zaken (C.I.S.G.), als per 1 januari 1992 voor Nederland in 
werking getreden. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de 
met ons gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte offertes zullen 
bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het 
arrondissement van onze woonplaats, behoudens voor zover enig in Nederland 
geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Wij zijn echter 
gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats van 
de koper te adiëren. 


