Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Maikel Horn Modeagenturen bv
gevestigd te Amsterdam, gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 33229166

Definities:
Verkoper:

Maikel Horn Modeagenturen bv, www.maikelhorn.nl of één aan haar gelieerde
ondernemingen en/of fabrikanten waarvan Maikel Horn Modeagenturen bv één of meerdere
merken van vertegenwoordigd en welke al dan niet voor eigen rekening levert en factureert.

koper:

klant van verkoper dan wel de natuurlijke of rechtspersoon aan wie verkoper goederen en/of
diensten levert.

goederen:

alle door verkoper te verkopen en/of te leveren roerende zaken. Daar waar in deze
voorwaarden sprake is van het begrip goederen dient daaronder ook her begrip diensten te
worden verstaan.

Toepassing:
Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
a)
alle verbintenissen uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
verklaard;
b)
alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere
handelingen en precontractuele rechtsbetrekkingen;
c)
alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke
overeenkomsten, andere handelingen en precontractuele rechtsbetrekkingen.
d)
alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht voor het tot stand brengen van een
verkooporder/ overeenkomst voor één of meerdere fabrikanten waarvan Maikel Horn
Modeagenturen bv één of meerdere merken vertegenwoordigd en welke voor rekening van de
fabrikant worden geleverd en gefactureerd.
De toepasselijkheid van de voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Geldigheid:
Artikel 2
Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of ongeldig blijkt te zijn, dan laat
dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Totstandkoming:
Artikel 3
a)
Orders, hoe dan ook gegeven, zijn voor de koper bindend.
b)
Verzoeken tot wijzigingen dien schriftelijk te geschieden en uiterlijk drie weken na orderdatum
plaats te vinden. Verkoper is niet gehouden aan het hiervoor bedoelde verzoek te voldoen.
c)
Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de bij de koop daarvoor overeengekomen termijn,
echter met een maximum van 3 maanden na datum van ingang. Indien dit niet geschiedt, heeft de
verkoper het recht om het gehele restant ineens te leveren.
Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door aflevering in gedeelten, zal iedere aflevering
worden beschouwd als een afzonderlijke transactie met alle rechtsgevolgen van dien.
Aanbiedingen:

Artikel 4

Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
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Leveringstermijn:
Artikel 5
a)
Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. Indien de levertijd is
aangeduid met “spoed”, “direct”, “uitvoerbaar”of woorden van gelijke strekking, worden partijen
geacht een levertijd van 10 werkdagen te zijn overeengekomen, ingaande op de datum dat de order
door de verkopen is aanvaard en alle materialen en gegevens, welke nog door de opdrachtgever
dienen te worden verstrekt, zijn ontvangen.
b)
Verkoper heeft altijd het recht op een na leveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag
na afloop van de overeengekomen levertijd.
c)
Voor het geval dat, binnen de leveringstermijn, de levering niet mocht geschieden, zal zulks de
koper nimmer enig recht tot boete en/of schadevergoeding geven.
d)
Overschrijding der leveringstijden ontslaat de koper niet van zijn verplichting de goederen alsnog af
te nemen.
e)
Wanneer de goederen na het verstrijken der leveringstermijn door koper zijn afgenomen, staan de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, onverminderd het recht van
verkoper de goederen aan een derde te verkopen teneinde schade te beperken.
Levering:
Artikel 6
a)
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats vanaf het adres van
verkoper. Daaronder wordt mede verstaan levering vanaf het adres van het magazijn, expediteur en
of fabrikant.
b)
De verkoper bepaalt de wijze van verzending. Indien op verzoek van koper een andere wijze van
verzending moet plaatsvinden, komen de meerkosten te zijnen lasten.
c)
Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet
voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.
d)
Administratieve kosten worden aan koper doorbelast. Verkoper kan uitsluitend schriftelijk bepalen
dat een order franco wordt verzonden.
e)
Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij er vooraf schriftelijk is gereclameerd en verkoper
schriftelijk toestemming heeft verleend de goederen te retourneren. Geretourneerde goederen
dienen franco te worden verzonden.
f)
Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals vermeld in lid c van dit artikel, kunnen zaken,
indien verkoper hiermee akkoord gaat, tijdelijk voorrekening en risico van koper worden opgeslagen
onverminderd het bepaalde sub 4d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken,
indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gebrekkig en/of
gedeeltelijk kunnen worden opgeslagen.
g)
Bij aflevering is het verkoper toegestaan 10% van het gewicht en/of de hoeveelheid, gespecificeerd
in de overeenkomst, af te wijken.
h)
Kleine afwijkingen in kleur, textuur of anderszins van leersoorten, stoffen en andere (natuurlijke)
materialen geven geen recht op reclamatie.
Overmacht:
Artikel 7
a)
In geval van overmacht, daaronder mede verstaan omstandigheden, welke uitvoering voor verkoper
bezwaarlijker of kostbaarder doet worden dan zonder vermelde omstandigheden het geval zal zijn,
heeft verkoper het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gebonden te zijn.
b)
Omstandigheden als bedoeld onder a van dit artikel zijn onder meer: bedrijfsstoornissen, staking,
brand zowel bij verkoper als bij leverancier, transportstoornissen door onder meer oorlog, blokkade,
oproer, epidemie, overstroming, devaluatie, inflatie, verhoging van belastingen of invoerrechten.
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Transportrisico:
Artikel 8
a)
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de koper.
Ook indien franco levering geschiedt is de koper aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer
door de goederen geleden. De koper dient zicht tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
b)
De vervoerder wordt geacht de zending compleet en uiterlijk in goede conditie in ontvangst
genomen en afgeleverd te hebben, tenzij het tegendeel blijkt uit een aantekening gesteld op de
vrachtbrief of het reçu.
c)
Het door koper getekende exemplaar van verzendadvies, vrachtbrief, reçu of ontvangstbevestiging
in andere vorm, geldt als bewijs, dat de daarop vermelde zending kopie in goede staat is
ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een aantekening op het desbetreffende document.

Reclames:
Artikel 9
a)
Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst der zending schriftelijk door de koper zelf
rechtstreeks aan verkoper te worden ingediend, voordat tot verwerking of door levering der zending
wordt overgegaan.
b)
Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.

Prijzen:
Artikel 10
a)
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw.
b)
Verkoper is gerechtigd alle na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2
opgetreden stijgingen van prijzen en kosten, zoals o.a. prijsverhogingen van grond- of hulpstoffen,
verhogingen van vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane- in en uitvoerrechten en
omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van de- of revaluatie en/of valutawijzigingen,
aan de koper door te berekenen.
Betalingen:
Artikel 11
(a) Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen te worden betaald uiterlijk binnen acht
dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.
Verkoper is gerechtigd bij betaling binnen het aangegeven aantal dagen na factuurdatum een
op de factuur aangegeven percentage als contante betalingskorting aan te merken, welke
percentage door koper alsdan op de koopsom, exclusief de btw, in mindering gebracht mag
worden.
(b) Te allen tijde kan vooruitbetaling van de gehele koopprijs of het stellen van, naar verkopers
oordeel deugdelijke zekerheid gevorderd worden alvorens tot aflevering over te gaan.
(c) Indien koper met enige betaling aan verkoper in gebreke blijft, of zich omstandigheden
voordoen, die de kredietwaardigheid van de koper ongunstig beïnvloeden, worden alle
vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
(d) verkoper is dan gerechtigd om alle of een gedeelte van de nog openstaande leveranties,
zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is, op te schorten en/of te
annuleren alles onverminderd al haar overige rechten.
(e) Koper is over alle betalingen, die niet prompt op de vervaldag zijn betaald, een vertragingsrente
verschuldigd van 2% per maand over het verschuldigde, zonder nadere kennisgeving
(f) De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde
factuur, zijn voor rekening van koper. Voormelde kosten worden berekend conform het
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 175,- per
factuur.
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(g) Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
(h) Verkoper behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren en is gerechtigd koper de
kosten van een rembourszending in rekening te brengen. Openstaande facturen dienen bij
levering onder rembours eveneens betaald te worden.

Annulering
Artikel 12
Annuleren zonder bijkomende kosten voor de koper is alleen mogelijk binnen 5 werkdagen na
de totstandkoming van de order als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden. Annulering na
de hier bedoelde 5 werkdagen is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen, in welk geval verkoper gerechtigd is om de annuleringskosten aan de
verkoper in rekening te brengen. De annuleringskosten zullen minimaal 25% bedragen van de
gefactureerde of te factureren goederenwaarde indien de annulering verkoper binnen een
termijn van 30 dagen heeft bereikt en zal nadien minimaal 40% bedragen.

Intellectuele Eigendom
Artikel 13
(a)
Van de door verkoper aan koper verstrekte tekeningen, monsters, modellen of andere
gegevens en aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, neemt verkoper de volle
garantie op zich, dat door gebruikmaking daarvan door koper geen inbreuk wordt gemaakt
op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteursrecht of enig ander recht van derden.
(b)
Bij eventuele aanspraken in een buiten rechte van derden wegens inbreuk op
bovengenoemde rechten, vrijwaart verkoper koper volledig.
(c)
Indien een derde aanspraak maakt op bovengenoemde rechten is verkoper zonder meer
gerechtigd de levering niet uit te voeren en/of direct te staken, zonder dat verkoper tot enige
schadevergoeding jegens koper gehouden is.
(d)
Openbaarmaking voor promotiedoeleinden en andere reclame uitingen van de merknamen
waaronder de goederen door de verkoper worden geleverd zijn uitdrukkelijk aan de
verkoper voorbehouden. Alleen na schriftelijke toestemming kan van het hier bepaalde
worden afgeweken.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14
(a)
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geld terzake van
vorderingen tot betaling van alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst
geleverde of te leveren producten, terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van
koper in de nakoming van deze overeenkomst(en) alsmede terzake van door verkoper aan
c.q. ten behoeve van koper verleende diensten en verrichte werkzaamheden,
(b)
Verkoper is bevoegd om indien koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde
redenen bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door verkoper
geleverde producten die overeenkomstig het hiervoor sub 13 a bepaalde, in eigendom van
verkoper zijn gebleven, terug te (laten) nemen. Voor zoveel nodig wordt verkoper
beschouwd als door koper onherroepelijk gemachtigd om de betreffende producten weg te
(doen) halen daar waar deze zich bevinden. Terugneming heeft te gelden als ontbinding van
de met koper gesloten overeenkomst(en).
(c)
Indien verkoper overeenkomstig het hiervoor sub13 b bepaalde, producten terugneemt,
wordt koper gecrediteerd met de waarde van de producten op het moment van ophalen
door ons vast te stellen, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden.
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Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale
bedrijfsvoering, over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud tust, te beschikken.
Maakt koper vaan deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de producten waarop
het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van (zijn)
eigendomsrechten te leveren. Koper is daarentegen eveneens verplicht verkoper op eerste
verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vordering die hij zelf op betreffende derden
heeft of zal krijgen. Onder normale bedrijfsvoering wordt niet verstaan het verschaffen van
zekerheid aan derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

Vrijwaring
Artikel 15
Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door verkoper aan koper
geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben gelden,
ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.
Partiële nietigheid
Artikel 16
(a) Indien een of meer bepalingen uit onze overeenkomst(en) met koper niet of niet geheel
rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van
de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen
en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.
(b) Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene
voorwaarden over te gaan.
Toepasselijk recht
Artikel 17
(a) Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
(b) Voor geschillen voorvloeiend uit overeenkomsten tussen verkoper en koper, kunnen ter
beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank/rechter van Amsterdam, tenzij de
verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan
niet Nederlandse rechter te onderwerpen.
Versies algemene voorwaarden
Artikel 18
In het geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en de
vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

