ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n.
TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)
Artikel 1.

Toepasselijkheid

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen.

2.

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben
ingestemd.

3.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing en worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.

Met de term ‘afnemer’ wordt hierna bedoeld de wederpartij van Joep Tuerlings Agenturen B.V.
(Tuerlings) bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 2.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Tuerlings, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de
gegevens die de afnemer bij de aanvraag heeft verstrekt.
2.

Aanbiedingen van Tuerlings gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen of anders door Tuerlings is aangegeven.

3. Tuerlings is – ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan – eerst gebonden wanneer zij een opdracht c.q.
bestelling van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard.
4.

Tuerlings is niet aansprakelijk voor fouten en / of afwijkingen van afbeeldingen en vermelding van
specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals advertenties, brochures en
folders.

5.

Tuerlings is niet aansprakelijk voor fouten en / of afwijkingen van afbeeldingen en vermelding van
specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals advertenties, brochures en
folders.

Artikel 3.

Prijzen

1. Tenzij anders door Tuerlings is aangegeven zijn de prijzen in Euro’s, exclusief BTW en exclusief
verzendkosten. Er kunnen eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in
rekening worden gebracht.
2. De door Tuerlings gehanteerde verkoopprijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de orderbevestiging bestaande
prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten etc. en op ten minste door de
afnemer opgegeven aantallen.
3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en voor levering van de goederen in een of meer van deze
prijsbepalende factoren wijzigingen mochten voordoen, dan is Tuerlings gerechtigd de
verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen en aan de afnemer te factureren, in welk geval
dus deze laatste prijzen gelden.
Artikel 4.

Levering en risico
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1.

Tuerlings streeft ernaar de door haar opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te
nemen, doch kunnen deze leveringstermijnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen kan Tuerlings eerst in verzuim raken na
schriftelijke ingebrekestelling.

2.

Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer in geen geval
recht op schadevergoeding.

3.

Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn
rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en / of door de goederen voor hem en / of
derden mocht ontstaan. De afnemer is verplicht de goederen naar nieuwwaarde te verzekeren
vanaf het moment van aflevering totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 5
1.

Reclame
De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde
en / of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon,
de facturen en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan het geleverde
voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist geldt.

2.

Andere reclames dienen bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen acht dagen na levering van de
goederen door de afnemer te worden ingediend.

3.

Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk gebruikt of verwerkt door de afnemer en / of in opdracht
van de afnemer, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Tuerlings
daarvoor en daardoor komen te vervallen.

4.

Geringe verschillen in uitvoering of afmetingen kunnen geen grond opleveren voor reclames.

5.

Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending van de facturen
schriftelijk te worden ingediend. Niet tijdig ingediende reclame worden door ons niet in behandeling
genomen en geven geen recht op herstel, reparatie, ontbinding van de overeenkomst en / of
schadevergoeding.

Artikel 6.

Betalingen

1.

Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen (30) dertig dagen na
factuurdatum te geschieden. De betalingen dienen te worden verricht zonder aftrek van enige
korting en / of schuldverrekening en / of opschorting toe te passen.

2.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te
zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, en is al hetgeen Tuerlings van de
afnemer te vorderen heeft terstond en in zijn geheel opeisbaar.

3.

Des aangegeven door Tuerlings is afnemer gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen
dan in geld, bijvoorbeeld - doch niet daar toe beperkt – door overdacht van goederen
(inbetalinggeving).

4.

Ingeval van faillissement, surseance van betaling, overlijden of onder curatele stelling van de
afnemer, alsmede in het geval van conservatoir of executoriaal beslag op goederen en / of
vorderingen van de afnemer zal al hetgeen Tuerlings van de afnemer te vorderen heeft terstond en
in zijn geheel opeisbaar zijn.
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5.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer aan Tuerlings een rente verschuldigd van
1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is.

6.

Voorts is de afnemer verschuldigd alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die
door Tuerlings worden gemaakt, ten einde nakoming van de betalingsverplichting van de afnemer
te bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen geacht te zijn minimaal 15%
van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,- exclusief BTW per factuur, onverminderd het
recht van Tuerlings om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

7.

Alle door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten
en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan doch te allen tijde eerstens op
die facturen waarvoor Tuerlings geen eigendomsvoorbehoud kan doen gelden, alles ook indien de
afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op andere openstaande bedragen / latere
facturen.

Artikel 7.

Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle door Tuerlings geleverde zaken blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen
de afnemer aan Tuerlings verschuldigd is ter zake deze geleverde zaken - alsmede daarmee
samenhangende overeenkomsten en vorderingen, inclusief de betaling van rente en kosten eigendom van Tuerlings.

2.

Tot het tijdstip van volledige betaling is de afnemer niet bevoegd de zaken te bezwaren,
verpanden, belenen, verhuren of in eigendom over te dragen.

3.

In het geval dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Tuerlings gerechtigd, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, de geleverde zaken onverwijld terug te nemen. De
overeenkomst kan alsdan door Tuerlings zonder gerechtelijke tussenkomst worden ontbonden,
onverminderd het recht van Tuerlings een vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen.

Artikel 8

Garantie

1.

Afnemer wordt de garantie verleend welke Tuerlings ontvangt van de desbetreffende fabrikant en /
of leverancier.

2.

De garantie geldt uitsluitend voor gebreken aan de door Tuerlings geleverde goederen welke
uitsluitend of overwegend het directe gevolg zijn van een ondeugdelijke constructie, fabricage of
gebruik van slecht materiaal. Normale slijtage is hiervan uitgesloten.

3.

De afnemer is verplicht, op straffe van verval van de door Tuerlings verstrekte garantie, een
geconstateerd gebrek terstond na ontdekking hiervan bij aangetekend schrijven aan Tuerlings te
melden.

4.

De garantieverplichting vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde
goed verricht of laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden
wordt aangewend of op, naar het oordeel van Tuerlings, onoordeelkundige wijze is behandeld en
onderhouden. Indien Tuerlings ter voldoening van haar garantieverplichtingen nieuwe apparatuur,
goederen en of diensten levert, zijn hierop tevens deze voorwaarden van toepassing.

5.

De garantieverplichtingen van Tuerlings worden opgeschort zolang de afnemer niet volledig aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan. De afnemer heeft niet het recht betaling op te schorten omdat
Tuerlings haar garantieverplichtingen niet of niet volledig nakomt.
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6.

De afnemer kan aan de door Tuerlings verstrekte garantie geen verdere rechten ontlenen dan
hetgeen in dit artikel is bepaald. De afnemer is tot een andere vordering tot schadevergoeding,
welke ook, en tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst niet gerechtigd.

Artikel 9.
1.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Tuerlings het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden
kan worden tot betaling van schadevergoeding.

2.

Als overmacht zal onder meer worden beschouwd;
- verzuim en / of tekortkoming door of bij leveranciers en / of vervoerders van Tuerlings;
- bij brand;
- werkstaking of sluiting in het bedrijf van Tuerlings en / of in het bedrijf van de leveranciers en / of
in het bedrijf van de vervoerders;
- relletjes of oproer;
- oorlog of mobilisatie;
- overheidsmaatregelen, waardoor het uitvoeren van de opdrachten wordt belemmerd of verboden;
- vorst, watersnood en bedrijfsstoring door weersomstandigheden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Tuerlings kan nimmer gehouden worden tot enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, dan het naar
de keuze van Tuerlings;
a) opnieuw leveren van gelijke of soortgelijke goederen als de aanvankelijk geleverde
ondeugdelijke goederen, dan wel;
b) vergoeding van de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke goederen.
2. Tuerlings kan nimmer aansprakelijk zijn voor (directe en / of indirecte) schade, waaronder uitdrukkelijk
begrepen gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals productiestagnatie etc.
3. De afnemer vrijwaart Tuerlings voor aanspraken van derden wegens schade opgetreden door gebruik en / of
verbruik van de door haar geleverde goederen of verrichte diensten dan wel hiermee verband
houdende.
Artikel 11 Toepasselijk recht
4. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 Geschillen
1. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit de aanbiedingen met Tuerlings gesloten overeenkomsten of
de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter ter
plaatse van de vestiging van Tuerlings, tenzij Tuerlings de voorkeur geeft aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Breda. Een exemplaar hiervan zal u op verzoek worden toegezonden.
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