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Algemeen
Deze voorwaarden zijn als uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen van
toepassing op alle aanbiedingen onzerzijds aan - en alle overeenkomsten met
- en de daaruit voortvloeiende leveringen aan-, werkzaamheden voor en /of
betalingen van onze cliënten.
Afwijkingen onzerzijds van deze voorwaarden ten gunste van onze cliënten
brengen nimmer mede een onzerzijds terzijde-stellen of afstand doen van
deze voorwaarden in andere gevallen.
Afwijkingen onzerzijds van deze voorwaarden zijn voor ons slechts
verbindend, indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd.
Overeenkomsten en/of andere afspraken - buiten de mondelinge of schriftelijke order om - met ons en met ondergeschikte leden van ons personeel,
verbinden ons slechts indien en voorzover deze door ons nader schriftelijk
zijn bevestigd.
In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met die van onze cliënten,
gelden deze voorwaarden.
Aanbiedingen /offertes
Alle aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
Alle door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters of
voorbeelden met daarbij behorende maten, kleuren, gewichten en kwaliteiten,
zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar worden slechts bij benadering weergegeven en binden ons niet.
Levering en transport
Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, leveren wij standaard af-fabriek.
Overeengekomen levertijden zijn door ons bij benadering vermeld en
verbinden ons niet. Bij niet tijdige levering dient de koper ons schriftelijk in
gebreke te stellen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Levering bij
gedeelten moeten door de cliënt worden aanvaard.
Ten aanzien van de kwaliteit geldt, dat wij bij gebreke van opgave van
duidelijke speciale hoedanigheden, slechts gehouden zijn tot levering van
een normale en gebruikelijke handelskwaliteit met normale en gebruikelijke
afwijkingen ten aanzien van afmetingen, eenheidsgewicht, stevigheid en
soortgelijke hoedanigheden.
Buitendien zijn wij gerechtigd in de door of in opdracht van ons gefabriceerde
door onze cliënten gekochte goederen, technische veranderingen aan te
brengen in afwijking van mogelijk overeengekomen specificaties, mits daardoor de kwaliteit van het gekochte niet vermindert.
Ten aanzien van dessins en kleuren is een ruime marge van afwijking van
het monster of voorbeeld toegelaten, mits naar objectieve esthetische maatstaven de hoedanigheid daardoor niet minderwaardig wordt. Bij geschil
dienaangaande zullen partijen zich bindend laten adviseren door een door
de Stichting Centraal Bureau der Nederlandse Textielconventie aan te wijzen
deskundige, op verzoek van de meest gerede partij, op kosten van ongelijk.
Afname
Onze cliënt is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen
zodra wij tot leveringen in staat zijn, tenzij anders overeengekomen.
Is afname door onze cliënt aan ons bedrijf overeengekomen, dan dient onze
cliënt op het tijdstip van de overdracht daarbij aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn. Is de cliënt daarbij niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan geldt de
overdracht als ten genoegen van de cliënt door laatstgenoemde aanvaard.
Indien als gevolg van niet-afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk
door ons moeten worden opgeslagen, dan zijn wij gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan onze cliënt in rekening te brengen. Niet- afname
schort de betalingsverplichting van onze cliënt niet op. Vanaf het moment
van een zodanige opslag is het risico van de betreffende goederen voor
rekening van onze cliënt .

5. Prijzen
5.1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van lonen, grondstoffen, vervoerskosten, assurantiepremiën, fiscale lasten, valuta-wissel-koersen,
invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van
totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging
van prijsbepalende factoren, als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt
- ook al geschiedt zulks tengevolge van omstandigheden, bij het afsluiten der
overeenkomst voorzien of voorzienbaar - hebben wij het recht te onzer
keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de cliënt in rekening te brengen,
hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder tot vergoeding van enige
schade gehouden te zijn.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, danwel vermeld, gelden alle prijzen exclusief
B.T.W.
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Betaling
Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij door ons anders is bepaald. Bij betaling per giro of per bank geldt als
datum van betaling de dag van creditering van onze bankrekening.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het onze cliënt niet
toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons te compenseren met een
vordering van hem op ons uit welke hoofde dan ook.
Wij zijn steeds bevoegd - ook na het als voormeld totstandkomen der overeenkomst - contante betaling, danwel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling
te vorderen, danwel zekerheden van andere aard, door ons te bepalen.
Onze cliënt is gehouden tot betaling van een rente van 1,5 % per vier weken
of gedeelte van die periode over alle bedragen, die niet binnen de gestelde
betalingstermijn aan ons zijn voldaan.
In geval de cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig de
betalingsvoorwaarden voldoet, danwel in het geval de cliënt op enigerlei
andere wijze jegens ons zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is hij alsdan van rechtswege in gebreke en gehouden boven het uit
dien hoofde aan ons verschuldigde, tot betaling aan ons van alle te dier zake
door ons gemaakte kosten tot het verkrijgen van betaling en /of schadevergoeding, zowel de kosten, die door de rechter plegen te worden
geliquideerd, als de buitengerechtelijke kosten. In dat geval zijn wij tevens
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
en gerechtigd tot vergoeding van schade en kosten als hierboven omschreven
of anderszins, zonder zelf te dezer zake tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
Buitengerechtelijke (incasso) kosten zijn door de cliënt verschuldigd, in ieder
geval, wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Deze kosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande
bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van

€ 150,-. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van
een derde terzake alhier vermeld, blijkt de grootte van en de gehoudenheid
tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
In geval van faillissementsaanvrage door ons, is de cliënt buiten de hoofdsom,
rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens kosten van
faillissementsaanvrage verschuldigd.
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Reclame
Onze cliënt heeft de verplichting de ontvangen zaken dadelijk te controleren
en zichtbare gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk,
d.w.z. uiterlijk binnen 4 dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs
ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk gemeld te worden en in elk
geval binnen 2 maanden na ontvangst van de zaken. Bij niet - nakoming van
deze verplichting vervalt het recht van onze cliënt zich op een gebrekkige
levering te beroepen. Ieder recht op reclame vervalt indien de betreffende
goederen waarover wordt gereclameerd reeds zijn bewerkt, versneden,
veranderd, verontreinigd of anderszins op welke wijze dan ook door onze
cliënt zijn aangewend.
Indien de verpakking en /of de zaken beschadigd blijken te zijn, kennelijk
door schade tijdens het transport ontstaan, dient onze cliënt dit aan te
tekenen op de vrachtbrief en een proces-verbaal door de expediteur te laten
opmaken alvorens de zaken in ontvangst te nemen en het proces-verbaal
binnen 48 uur aan ons toe te zenden.
Aan ons moet steeds dadelijk gelegenheid geboden worden de zaken, ten
aanzien waarvan wordt gereclameerd, te onderzoeken.
Geen enkele reclame, claim of garantieclaim geeft onze cliënt het recht de
nakoming zijner verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of als
vervallen te beschouwen.
Overmacht
Indien vóór of tijdens de uitvoering ener overeenkomst blijkt, dat (verdere)
uitvoering der overeenkomst voor ons tengevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke ons niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is dan bij het aangaan der overeenkomst was te voorzien,
hebben wij het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, danwel de
overeenkomst ontbonden te verklaren.
Als ”overmacht” wordt onder meer beschouwd: Alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen,
brand, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen,
uitsluitingen, oproer, zowel in Nederland als in het land van herkomst der
goederen of grondstoffen, oorlog of oorlogsgevaar in Nederland of elders in
Europa, nagenoeg algemene ziekte van onze werknemers, in- of uitvoerverboden, belemmerende of bezwarende bepalingen van enige overheid in
Nederland of elders, niet - of niet tijdige levering van goederen door onze
leveranciers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen,
oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen.
Aansprakelijkheid / garantie
Verkoper is slechts aansprakelijk voor door koper geleden schade, die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verbintenis of uit onrechtmatige daad, zulks tot maximaal het bedrag van de
aankoopsom van de desbetreffende zaak.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige andere verdere door de cliënt of
derden geleden schade.
Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gebreken, defecten of schade ontstaan
ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, nalatig of slecht onderhoud,
geweld van buitenaf, overbelasting, natuurlijke slijtage of indien reparaties
door derden zijn verricht.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het
gevolg is van door koper te bewijzen opzet of grove schuld van verkoper of
zijn leidinggevende ondergeschikte.
Indien op door ons geleverde goederen garantie wordt verleend, wordt zulks
uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. Is zulks niet het geval, dan geldt geen
garantieverplichting. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot
het gratis leveren van nieuwe of soortgelijke goederen. Wij zijn nimmer
aansprakelijk voor enige andere verdere door de cliënt of derden geleden
schade.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door ons geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de
cliënt alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
10.2 De cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
10.4 De cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter
inzage te geven.
10.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt.
10.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de cliënt reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare
toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en
die zaken mee terug te nemen.
10.7 Voor wat betreft de overeenkomsten met in Duitsland gevestigde kopers,
geldt dat op het eigendomsvoorbehoud het Duitse recht van toepassing is.
11. Geschillen
11.1 Met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel worden de rechtsverhoudingen
tussen partijen beheerst door deze voorwaarden en vervolgens door
Nederlands recht, met uitzondering van artikel 10 lid 1, ingeval van een
overeenkomst van ons met een in Duitsland gevestigde koper.
11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de rechtsverhoudingen tussen partijen,
worden in beginsel door partijen met uitsluiting van iedere andere rechter
gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Breda, behoudens in de
gevallen waarin de Kantonrechter bevoegd is.
11.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Tilburg onder nummer 3217.

