ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HOSIERY CENTER B.V.
1.

ALGEMEEN
1.1.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hosiery Center B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5262 GJ)
Vught aan de Industrieweg 7-V, welke vennootschap in het navolgende zal worden aangeduid
als:"Hosiery".

1.2.

Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Hosiery
een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en naast deze, haar
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

1.3.
1.4.

Hosiery en Afnemer zullen gezamenlijk worden aangeduid als: "Partijen".
Waar wordt gesproken over "Algemene Voorwaarden" worden de onderhavige Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bedoeld.

2.

TOEPASSELIJKHEID
2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen,
offertes, aanvaarde orders, opdrachten en overeenkomsten met/van Hosiery.

2.2.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door
Hosiery zijn aanvaard.

2.3.

De toepasselijkheid van andere dan de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt expliciet
uitgesloten, tenzij Hosiery hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De
toepasselijkheid van zodanige andere algemene voorwaarden, na uitdrukkelijke en schriftelijke
instemming van Hosiery, heeft dan uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4.

De Afnemer die eenmaal op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden een
overeenkomst met Hosiery heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door de Afnemer
geplaatste orders (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2.5.

Hosiery behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde
te herzien. De gewijzigde tekst van de Algemene Voorwaarden zal zij hierbij op passende wijze
bij de Afnemer onder de aandacht brengen.

3.

AANBIEDING EN OVEREENKOMST
3.1.

Alle offertes van Hosiery zijn geheel vrijblijvend en binden haar niet. Indien een aanbieding een
termijn voor aanvaarding behelst, houdt dit uitsluitend in dat het vrijblijvende aanbod bij het
verstrijken van deze termijn in ieder geval komt te vervallen. Hosiery is te allen tijde gerechtigd
om zonder opgave van redenen een bestelling (gedeeltelijk) te weigeren.

3.2.

Hosiery behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de producten die zijn
afgebeeld in haar catalogi, brochures en andere drukwerken, alsmede om daarin/daarop
afgebeelde producten uit haar assortiment te verwijderen.

3.3.

Hosiery is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op
enigerlei manier afwijkt van afbeeldingen, al dan niet voorkomende in haar catalogi, brochures
en andere drukwerken, en evenmin indien het geleverde op enigerlei manier afwijkt van daarin,
dan wel in het algemeen door haar verstrekte beschrijvingen, kleur- en maatindicaties en andere
bijzonderheden.

3.4.

Overeenkomsten met ondergeschikten en hulppersonen van Hosiery binden haar niet. Slechts na
de uitdrukkelijke opdrachtbevestiging van Hosiery, dan wel bij aanvang van de daadwerkelijke
uitvoering van de opdracht door haar, komt de overeenkomst met Hosiery tot stand. Indien
Hosiery geen opdrachtbevestiging stuurt, heeft haar factuur te gelden als een correcte weergave
van de overeenkomst, tenzij de Afnemer daartegen onverwijld - in ieder geval binnen drie
werkdagen - protesteert.

3.5.

Door Hosiery verstrekt promotiemateriaal blijft te allen tijde, ook indien daarvoor aan de
Afnemer kosten zijn berekend, haar eigendom en mag alleen ten behoeve van de promotie van
haar producten worden gebruikt.

3.6.

Op de catalogi, brochures en andere drukwerken van Hosiery rust haar auteursrecht. Rechten
van verveelvoudiging en openbaarmaking komen enkel toe aan Hosiery.

3.7.

Door Hosiery verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en geheel
vrijblijvend. Zij aanvaardt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid.

3.8.

De Afnemer verplicht zich de geleverde producten uitsluitend in de originele verpakkingen te
verkopen, voorzien van de daarop aangebrachte merkaanduidingen.

3.9.

De Afnemer verplicht zich de geleverde producten uitsluitend te verkopen aan eindgebruikers.
Wederverkoop aan partijen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf is, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hosiery, niet toegestaan.

4.

PRIJZEN
4.1.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), eventuele invoerrechten,
andere belastingen, heffingen en/of rechten welke van overheidswege worden geheven.

4.2.

Hosiery is gerechtigd om ieder jaar haar prijzen aan te passen aan (minimaal) de inflatie.

4.3.

Hosiery is gerechtigd om, indien na het uitbrengen van een offerte of het sluiten van een
overeenkomst de kostprijsbepalende factoren (zoals inkoopprijzen, belastingen en
valutakoersen) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs naar evenredigheid te
wijzigen. Hosiery stelt de Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis van een dergelijke aanpassing
van de prijs.

4.4.
4.5.

Kortingen, bonussen e.d. kunnen alleen schriftelijk overeen worden gekomen.
Indien de Afnemer een bestelling, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat de
levering daarvan door Hosiery heeft plaatsgevonden, wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te
gebeuren.

4.6.

De overeenkomst aangaande speciaal voor de Afnemer ingekochte producten kan niet worden
geannuleerd.

4.7.

In geval van annulering zal Hosiery te allen tijde gerechtigd zijn om 25 procent van de
oorspronkelijke prijs (inclusief BTW) aan de Afnemer als annuleringskosten in rekening te
brengen, onverminderd haar recht om dientengevolge geleden schade op de Afnemer te
verhalen.

5.

LEVERING
5.1.

Leveringstermijnen worden door Hosiery vastgesteld naar beste weten op grond van de
gegevens die bij het uitbrengen van de offerte, dan wel aangaan van de overeenkomst voor haar
bekend zijn. Leveringstermijnen (en andere data) zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2.

Een leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen,
alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Hosiery zijn en de Afnemer aan
al zijn overige (opeisbare) verplichtingen jegens Hosiery heeft voldaan.

5.3.

Indien levering onverhoopt niet binnen de opgegeven leveringstermijn kan plaatsvinden, is
Hosiery daarvoor niet aansprakelijk. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn
geeft de Afnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens Hosiery
aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch
aanspraak op enige schadevergoeding.

5.4.

Indien levering binnen de leveringstermijn uitblijft, zal Hosiery schriftelijk door de Afnemer in
gebreke worden gesteld en zal haar een redelijke termijn - van tenminste 30 dagen - worden
gegund om alsnog tot nakoming over te gaan.
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5.5.

Het is Hosiery toegestaan om de conform de overeenkomst te leveren producten in gedeelten te
leveren, welke deelleveranties direct door haar aan de Afnemer in rekening kunnen worden
gebracht.

5.6.

Levering vindt standaard plaats af magazijn van Hosiery te Vught (Ex Works). De producten
komen vanaf het moment van levering op voornoemde wijze voor rekening en risico van de
Afnemer.

5.7.

Een eventueel transport van de producten door Hosiery geschiedt te allen tijde voor rekening en
risico van de Afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Dit geldt
onverkort indien partijen franco levering zijn overeengekomen. Mocht het voorgaande om welke
reden dan ook niet opgaan, dan is Hosiery nimmer tot verdere schadeloosstelling gehouden dan
tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan, of beschadigd raken van de producten
van de vervoerder en/of haar verzekeraar kan vergoed krijgt.

5.8.

De kosten voor standaard bezorging op een adres binnen Nederland (niet zijnde de
Waddeneilanden), België of Luxemburg komen voor rekening van Hosiery, mits de
factuurwaarde van de zending (exclusief BTW) meer dan € 250,= bedraagt. Eventuele
additionele kosten die verbonden zijn aan een (spoed)zending komen in alle gevallen voor
rekening van de Afnemer.

5.9.

Indien de Afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, dan wel de producten na het verstrijken van de
leveringstermijn niet door de Afnemer zijn afgenomen, worden de producten voor rekening en
risico van de Afnemer opgeslagen. De producten zullen alleen door Hosiery worden vrijgegeven
nadat de Afnemer de oorspronkelijke factuurwaarde en alle bijkomende kosten aan haar heeft
voldaan. Meldt de Afnemer zich niet bij Hosiery binnen een termijn van vier weken na de
oorspronkelijke leveringstermijn, dan zal Hosiery gerechtigd zijn om de producten voor een
ander doel aan te wenden (bijvoorbeeld door verkoop aan een derde, dan wel vernietiging),
onverminderd haar recht om de schade die zij hierdoor lijdt op de Afnemer te verhalen.

6.

OVERMACHT
6.1.

Indien een levering door Hosiery wordt vertraagd door overmacht aan haar zijde, zal Hosiery de
Afnemer dienaangaande zo spoedig mogelijk berichten.

6.2.

Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Hosiery redelijkerwijze niet heeft
kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Afnemer
gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede - doch niet uitsluitend begrepen: werkstakingen, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertragingen of
onmogelijkheden in de toelevering en beschadigingen van- of defecten aan voor de
overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van Hosiery. Het voorgaande geldt ook indien
dergelijke omstandigheden zich voordoen bij de (toe)leverancier of dienstverlener van Hosiery.

6.3.

In geval van overmachts zal Hosiery gerechtigd zijn zoveel later te leveren als de
overmachtssituatie duurt. Hosiery zal alles in het werk stellen om deze termijn zo kort mogelijk
te laten zijn.

6.4.

Indien nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn, wordt de overeenkomst op dat moment van
rechtswege ontbonden. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan
zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden, hebben Partijen het recht
om de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden.

6.5.

Indien sprake is van overmacht als beschreven in dit artikel zal in geen geval aan één der
Partijen het recht op schadevergoeding toekomen.

7.

KLACHTEN (RECLAMES)
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7.1.

Hosiery staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat
deze voldoen aan de eisen die de Afnemer daar - gezien onder meer het materiaal en de prijs redelijkerwijze aan mag stellen.

7.2.

De Afnemer dient de producten bij de levering grondig te controleren en dient eventuele
klachten (omtrent kwaliteit, soort of hoeveelheid en dergelijke) binnen bekwame tijd aan Hosiery
kenbaar te maken. Onder bekwame tijd wordt verstaan een termijn van vijf werkdagen.
Klachten dienen schriftelijk onder de aandacht van Hosiery te worden gebracht, of dienen - na
telefonische melding — direct schriftelijk aan haar te worden bevestigd. Hierbij moet melding
worden gemaakt van het leveringsmoment, het soort product en dient een nadere omschrijving
van de klacht te worden gegeven, waarbij Hosiery in de gelegenheid wordt gesteld de
gegrondheid van de klacht te verifiëren.

7.3.

Klachten behoeven na het verstrijken van de in voorgaand lid genoemde klachttermijn door
Hosiery niet in behandeling te worden genomen, tenzij de Afnemer aantoont dat hij het gebrek
bij een grondige inspectie niet binnen deze termijn had kunnen ontdekken. In dat geval dient de
Afnemer binnen bekwame tijd - vijf werkdagen - na de daadwerkelijke ontdekking van het
gebrek bij Hosiery te reclameren.

7.4.

Klachten worden niet door Hosiery in behandeling genomen, indien:
-

deze zien op geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur en dergelijke, welke uit
technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel welke volgens de
handelsusances in de branche algemeen worden aanvaard;

-

de producten na levering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, door of
samenhangend met handelingen of nalaten van de Afnemer en de door deze eventueel
ingeschakelde derden;

-

de producten een gebrek vertonen ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet
geven van gevolg aan (verzorgings)instructies door de Afnemer.

7.5.

Indien sprake is van een gegronde klacht zal Hosiery, uitsluitend naar eigen keuze, voor
vervanging of reparatie van het betreffende product zorg dragen, dan wel de koopprijs daarvan
crediteren. Hosiery is gerechtigd om een vervangend product met een vergelijkbare kwaliteit te
leveren.

7.6.

De Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste staan op grond van een
geconstateerd gebrek, indien hij niet binnen de in voorgaande leden genoemde klachttermijn op
de voorgeschreven wijze heeft gereclameerd en/of hij Hosiery niet of onvoldoende in de
gelegenheid heeft gesteld om de klacht te beoordelen en/of verhelpen. Het geleverde wordt
alsdan geacht te zijn goedgekeurd.

7.7.

Hosiery is niet aansprakelijk voor fouten, door de Afnemer gemaakt in zijn bestelling en voor het
niet door de Afnemer kunnen verkopen van de door Hosiery geleverde producten aan zijn
klanten.

7.8.

Producten dienen franco retour te worden verzonden en (voor zover als mogelijk) in
onbeschadigde staat en originele verpakking. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Hosiery is zij niet verplicht retourzendingen van de Afnemer te accepteren.

7.9.

Het in ontvangst nemen van een retourzending door Hosiery impliceert in geen geval haar
erkenning van de door de Afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour
gezonden producten blijft rusten bij de Afnemer totdat deze door Hosiery zijn gecrediteerd.

7.10.

Het indienen van een klacht op grond van dit artikel ontslaat de Afnemer niet van zijn
betalingsverplichtingen jegens Hosiery.

7.11.

Reclames met betrekking tot van Hosiery afkomstige facturen zullen slechts in behandeling
worden genomen, indien deze bij aangetekend schrijven binnen vijf werkdagen na factuurdatum
bij Hosiery zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de Afnemer aan
het factuurbedrag gebonden. Indien een klacht over een factuur gegrond blijkt, zal Hosiery
onverwijld overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag.
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8.

AANSPRAKELIJKHEID
8.1.

Hosiery sluit iedere aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit, behoudens indien sprake is van
opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Hosiery.

8.2.

In geval Hosiery haar aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet kan uitsluiten, dan wel
indien zij op grond van voorgaand lid aansprakelijk is, is zij jegens de Afnemer nimmer
gehouden tot betaling van een bedrag hoger dan dat waarvoor zij is verzekerd, dan wel - indien
haar verzekering (om welke reden dan ook) niet tot uitkering overgaat, of dit voor Hosiery
gunstiger is - een schadevergoeding die het factuurbedrag (exclusief BTW en overige kosten) dat
betrekking heeft op de schadeveroorzakende zaak, overstijgt.

8.3.

Hosiery is in geen geval aansprakelijk voor:


indirecte schade, waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen: bedrijfsschade,
gevolgschade, winstderving, stagnatieschade, letselschade en/of immateriële schade bij
de Afnemer en/of derden (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen
(eind)afnemers en consumenten);



schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze
hulppersonen) of hulpzaken;

8.4.

Indien Hosiery met betrekking tot enige schade, waarvoor zij krachtens deze Algemene
Voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden wordt aangesproken, is de Afnemer gehouden
Hosiery hiervoor te vrijwaren.

9.

BETALING
9.1.

Betaling van de facturen van Hosiery dient te geschieden ten kantore van Hosiery, dan wel op
een door haar aangegeven bankrekeningnummer, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder
enige opschorting of verrekening door de Afnemer. De aan de door de Afnemer te verrichten
betaling verbonden kosten komen integraal voor rekening van de Afnemer.

9.2.

Indien de Afnemer er zorg voor draagt dat zijn betaling binnen tien dagen na de factuurdatum
door Hosiery is ontvangen, heeft deze recht op een betalingskorting ter hoogte van drie procent
van de factuurwaarde.

9.3.

Hosiery is altijd gerechtigd om - alvorens te leveren, na te komen, of voort te gaan met de
nakoming - voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de
Afnemer te verlangen. Hieronder kan gehele, dan wel gedeeltelijke vooruitbetaling zijn
begrepen.

9.4.

In geval van niet tijdige betaling door de Afnemer verkeert deze van rechtswege - zonder dat
daartoe een mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Hosiery is
vereist - in verzuim en zal Hosiery aanspraak kunnen maken op een vergoeding van een
cumulatieve contractuele rente van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als
een hele maand wordt aangemerkt.

9.5.

Hosiery is gerechtigd om - naast de hoofdsom en contractuele rente - vergoeding van de
daadwerkelijk door haar gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten van de Afnemer te
vorderen, welke zijn veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling. Hosiery mag haar vordering ter
zake een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen geven.
De vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten bedraagt minimaal 15% van de
openstaande vordering met een minimum van € 250,=. Indien Hosiery het faillissement van de
Afnemer aanvraagt, is deze tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

9.6.

Indien betaling in een vreemde valuta door Partijen is overeengekomen en betaling niet binnen
de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is Hosiery gerechtigd een nadelige
koerswijziging op de Afnemer te verhalen.

9.7.

Betalingen van de Afnemer strekken - op volgorde - steeds ter afdoening van alle verschuldigde
kosten, rente en vervolgens de oudste opeisbare factuur, ongeacht hetgeen de Afnemer bij de
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betaling aangeeft.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
10.1.

Voor alle leveringen heeft te gelden dat Hosiery zich de eigendom van de producten die in de
macht van de Afnemer worden gebracht, voorbehoudt. Het eigendomsvoorbehoud van Hosiery
wordt bedongen ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Hosiery aan
de Afnemer krachtens overeenkomst geleverde en te leveren producten en/of krachtens een
zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Afnemer verrichte en te verrichten
werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Hosiery staat een ruim
eigendomsvoorbehoud binnen de grenzen van artikel 3:92 BW voor ogen.

10.2.

De Afnemer is, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hosiery niet gerechtigd
om de door Hosiery geleverde producten te vervreemden, hierop een pandrecht te vestigen of
deze anderszins aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel de producten te
verplaatsten naar een andere locatie dan overeengekomen, zolang hij enige tegenprestatie als
vermeld in voorgaand lid niet aan Hosiery heeft voldaan.

10.3.

Indien de Afnemer de producten met toestemming van Hosiery als vermeld in voorgaand lid aan
een derde verkoopt, zal hij zijn vordering(en) met betrekking tot deze levering direct aan
Hosiery verpanden als zekerheid voor al hetgeen de Afnemer aan Hosiery is verschuldigd.

10.4.

De Afnemer zal met betrekking tot de producten die nog eigendom zijn van Hosiery, voor eigen
rekening een adequate verzekering afsluiten en aan Hosiery op eerste verzoek een kopie van de
betreffende verzekeringspolis verstrekken. De door de Afnemer af te sluiten verzekering dient
onder meer toe te zien op schade als gevolg van diefstal en water-, brand- en stormschade.

10.5.

Zolang de Afnemer producten onder zich heeft waarop een eigendomsvoorbehoud van Hosiery
rust, is deze gehouden de betreffende producten apart te houden en als afkomstig van Hosiery
te waarmerken.

10.6.

De Afnemer is gehouden om Hosiery per direct telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen
van een beslaglegging of enige andere bedreiging, benadeling, verkorting of belemmering van
de eigendomsrechten van Hosiery door derden en de Afnemer dient al het mogelijke te doen om
de rechten van Hosiery te beschermen.

10.7.

De Afnemer is op eerste verzoek van Hosiery, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist,
gehouden om de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen aan Hosiery af te geven.
Hosiery is daartoe bevoegd het bedrijfsterrein van de Afnemer te betreden en de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten in bezit te nemen.

10.8.

De kosten van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door Hosiery komen voor rekening en
risico van de Afnemer.

10.9.

Als (additionele) zekerheid voor al hetgeen Hosiery te vorderen heeft of zal hebben van de
Afnemer behoudt Hosiery zich hierbij een bezitloos pandrecht voor met betrekking tot alle
producten die zijn en/of worden verkocht en geleverd door Hosiery aan de Afnemer en verpandt
de Afnemer hierbij aan Hosiery door middel van de vestiging van een stil pandrecht alle huidige
en toekomstige rechten van de Afnemer uit hoofde van de verzekeringspolis die de Afnemer
afsluit met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten. De Afnemer
verstrekt Hosiery een onherroepelijke volmacht om alle maatregelen te nemen die vereist zijn
voor een rechtsgeldige verpanding.

11. VERZUIM, OPSCHORTING, RECLAME EN ONTBINDING
11.1.

In geval:
 de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem
uit de met Hosiery gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeit
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(waaronder - mede doch niet uitsluitend - betalingsverplichtingen en de verplichting tot het
(desverzocht) verstrekken van zekerheid);
 de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 de Afnemer in surseance van betaling geraakt;
 op de Afnemer de wet schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlopig) van
toepassing wordt verklaard;
 de Afnemer wordt geliquideerd, ontbonden of overlijdt, dan wel wanneer zijn onderneming
wordt stilgelegd;
 er op enig goed van de Afnemer beslag wordt gelegd;
 de Afnemer zijn bedrijf of een deel daarvan inbrengt in een andere onderneming, dan wel
de doelstelling van zijn onderneming wijzigt; dan wel
 Hosiery er in alle redelijkheid van uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde
situaties zich op zeer korte termijn zal voordoen;
komt de Afnemer onmiddellijk en zonder dat hier enige nadere handeling voor nodig is in
verzuim te verkeren en worden alle facturen van Hosiery onmiddellijk opeisbaar, heeft zij het
recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, haar producten per direct bij de
Afnemer weg te halen en daartoe (zonder rechtelijke tussenkomst) het bedrijfsterrein van de
Afnemer te betreden en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
11.2.

Hetgeen in het vorige lid is bepaald, geldt onverminderd het recht van Hosiery om
schadevergoeding van de Afnemer te vorderen.

11.3.

Hosiery zal niet eerder in verzuim komen te verkeren dan nadat de Afnemer haar een
schriftelijke ingebrekestelling heeft doen toekomen, waarin duidelijk wordt omschreven waaruit
haar niet-nakoming zou bestaan en Hosiery een termijn van ten minste 30 dagen wordt gegund
om alsnog tot nakoming over te gaan.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

12.2.

Indien Hosiery op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de
toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1.

Op alle onderhandelingen en overeenkomsten met Hosiery is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing.

13.2.

Alle geschillen tussen Hosiery en Afnemer, die niet langs minnelijke weg kunnen worden
opgelost, zullen — behoudens indien dwingendrechtelijk de bevoegdheid van een andere rechter
is voorgeschreven — worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

13.3.

Indien de Afnemer een gerechtelijke procedure aanhangig maakt en door de bevoegde rechter in
het ongelijk wordt gesteld, dienen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Hosiery dienaangaande
heeft gemaakt door de Afnemer te worden vergoed.
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