ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
BURKELY
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn
verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Horsten: De besloten vennootschap en Horsten Lederwaren B.V., ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 18104115 statutair gevestigd te Goirle, kantoorhoudende te 5051 DV Goirle aan de
Nobelstraat 6 en tevens handelende onder de naam Horsten Leatherfashion,Burkely en Bagstage verder
te noemen: “Horsten”, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte en/of
aanbieding aan of Overeenkomst met een Koper.
Koper: de consument die van Horsten een Product afneemt, of daarvoor een offerte ontvangt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Horsten en Koper.
Producten: De door Horsten aan Koper te leveren of geleverde Producten

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en Diensten
door Horsten aan Koper en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Koper en zijn tevens van
toepassing op alle buitencontractuele situaties tussen Horsten en Koper.
Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Horsten
zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige
inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan
voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is,
blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van 		
een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling
zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 – OFFERTES
3.1.

3.2.

Alle offertes van Horsten zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd
en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard
door Koper, heeft Horsten het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de 		
aanvaarding te herroepen.
De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo 		
nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Horsten slechts bindend,
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Horsten is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Koper
verstrekte informatie.
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ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.

De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door
Horsten van een order van Koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van een order of door het
feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Horsten of de feitelijke afgifte van een Product.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1.

5.2.

5.3.

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen,
rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn
voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, oplevering, ontmanteling en service/onder
houd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen,
valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke
oorzaak dan ook, is Horsten gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumenten
prijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).

ARTIKEL 6 – BETALING
6.1.

6.2.

6.3.

De betaling van de facturen van Horsten dient te geschieden in de valuta als aangegeven op de
betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum behoudens bestellingen via de webshop
en monsterverkoop, waarbij direct moet worden betaald.
Indien Koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens
Horsten heeft voldaan, is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling
noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Koper in verzuim is tot aan de dag van volledige
betaling is Koper vertragingsrente verschuldigd van 1 % over het verschuldigde bedrag per maand
of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Horsten op volledige schadevergoeding op basis
van de wet.
Alle kosten van invordering van het door Koper verschuldigde, gerechtelijke zowel als
buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Koper. Hieronder vallen onder meer de kosten
van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Horsten in te
schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

ARTIKEL 7 - LEVERING/RISICO/VERVOER
7.1.
De Producten zijn voor risico van Koper vanaf het moment van aflevering
7.2.
Horsten is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7.3.
Tot de levering volgens artikel 7.3. heeft plaatsgehad, zijn de Producten voor rekening en risico van
Horsten en daarna voor rekening en risico van Koper.
7.4.
De wijze van transport en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Koper zin
gegeven, door Horsten in redelijkheid bepaald en zonder dat Horsten enige aansprakelijkheid
draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen.
ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1
Alle Producten blijven eigendom van Horsten tot het moment van volledige betaling door Koper
van al hetgeen zij aan Horsten is verschuldigd, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van een Overeenkomst (zoals onder meer rente, kosten en boeten), een en ander als
bedoeld in artikel 3:92 BW.
8.2
Koper is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt
recht dan wel in verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel
deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Horsten een eigendomsvoorbehoud heeft met
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8.3

8.4

betrekking tot de Producten.
Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Horsten vallen, is Koper gehouden de
Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet
door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
Koper is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met
betrekking tot de Producten waarop Horsten een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te
wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Horsten. Koper dient in een dergelijk geval Horsten
onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
9.1
Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen,
octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
Horsten behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, ideeën,
proefmodellen etc.
9.2
De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Horsten
ongeacht of aan Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze
gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horsten niet worden
gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Koper is aan Horsten per overtreding van
deze bepaling een boete verschuldigd van € 10.000,00 per overtreding, onverlet het recht van
De Horsten om volledige schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 10 – RECLAME; GARANTIE
10.1
Koper dient de Producten direct na aflevering, zo spoedig mogelijk te inspecteren. Eventuele 		
reclames over gebreken met betrekking tot de Producten, dienen uiterlijk binnen twee maanden
na levering aan Horsten te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de
bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en
uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Horsten te worden
gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Koper ter zake
van gebreken van de Producten.
10.2
Indien en voor zover een reclame door Horsten gegrond wordt bevonden, is Horsten uitsluitend
verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te
vervangen. Het reclameren ontslaat Koper niet van haar betalingsverplichtingen jegens Horsten.
Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestem		
ming van Horsten, onder door Horsten te bepalen voorwaarden.
10.3
Horsten staat voor een periode van drie (3) jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
geleverde Producten en/of overeengekomen prestatie.
10.4
Geen garantie wordt gegeven indien gebreken het gevolg zijn van:
•
normale slijtage;
•
onoordeelkundig gebruik;
•
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
•
installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of door derden.
In het geval in de Overeenkomst met Koper afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen
prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.
ARTIKEL 11- AANSPRAKELIJKHEID
11.1
Horsten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.2
Horsten is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of
namens Koper verstrekte gegevens. Horsten is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of
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11.3

of onvolledigheden die zijn ontstaan door het onjuist, althans niet deugdelijk gebruiken van de
door Horsten aan Koper geleverde Product.
Horsten is niet aansprakelijk voor schade indien de Koper niet binnen twee maanden na kennis te
hebben genomen van de schade of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de schade Horsten per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid
biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT
12.1
Indien Horsten door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst
(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Horsten ge
rechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe
strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd het recht van Horsten op betaling door Koper voor reeds door Horsten verrichte
prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Horsten zal Koper zo spoedig mogelijk van
een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Horsten alsnog
gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2
Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Horsten tijdelijk of blijvend niet
in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of
werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in
gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf
van Horsten of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit
Horsten’ s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet
van Horsten kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Koper (verder) nakomt.
Overmacht van Horsten’ s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Horsten.
ARTIKEL 13 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/
OPSCHORTING
13.1. Indien:
a.
Koper zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van
		betaling vraagt; of
d.
Koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
		
termijn te voldoen; of
e.
beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Koper, wordt
		
Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Koper
		
jegens Horsten onmiddellijk opeisbaar zijn. Horsten is alsdan gerechtigd de
		
Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling
		
of gerechtelijke tussenkomst en onver minderd Horsten’ s overige rechten, zoals rechten
		
ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schade
		
vergoeding. Horsten is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens
		
Koper in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
ARTIKEL 14 – UITVOERING DOOR DERDEN
14.1
Horsten is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.2
Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Horsten en
betreffen de de vrijwaring van Horsten voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten
behoeve van degenen, zowel in dienst van Horsten als derden voor wier handelen dan wel
nalaten Horsten aansprakelijk kan zijn.
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ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT
16.1.1.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN
17.1
Horsten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
17.2
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18104115.
17.3
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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