
algemene voorwaarden Aafke de Boer Import 
 

1. Definities 

Verkoper: Aafke de Boer Import ook handelend onder de naam Aafke de Boer Agenturen., statutair gevestigd te Wageningen, en kantoorhoudende 

aan de Heimanslaan 59 (6705AE) Wageningen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30156760; 

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten; 

Order: de door de Koper bij de Verkoper geplaatste bestelling tot levering van bepaalde goederen; 

Overeenkomst: de tussen de Koper en de Verkoper gesloten Overeenkomst inzake de levering van goederen; 

Partijen: de Verkoper en de Koper gezamenlijk; 

Deellevering: de levering van een gedeelte van een Order door de Verkoper. 

 
2. Algemeen/geldigheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, leveringen en Overeenkomsten tussen 

de Koper en de Verkoper. 

2.2 De algemene voorwaarden van de Koper worden enkel dan inhoud van de Overeenkomst, wanneer de Verkoper deze schriftelijk (dus niet 

stilzwijgend) uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

2.3 Op eventuele toekomstige contractsverhoudingen met de Verkoper, in het bijzonder op nabestellingen, zijn uitsluitend deze Algemene 

Voorwaarden van de Verkoper van toepassing. 

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen tussen de Verkoper en de Koper slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

 
3. Totstandkoming van een overeenkomst 

3.1 Alle door de Verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

3.2 Alle door de Verkoper genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW. De prijzen gelden af fabriek van de Verkoper, inclusief verpakking. Voor 

afzonderlijke en voor maatbestellingen worden extra toeslagen in rekening gebracht 

3.3 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Order van de Koper door de Verkoper. 

3.4 Alle mondelinge informatie en (de wijziging van) Overeenkomsten met de Verkoper behoeven ter rechtsgeldigheid schriftelijke bevestiging 

van de Verkoper. 

 
4,   Kredietwaardigheid van de Koper 

4.1 Voorwaarde voor de leveringsplicht van de Verkoper is de onbetwiste kredietwaardigheid van de Koper. 

4.2 Indien de Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst kennis neemt van omstandigheden waardoor de Verkoper goede gronden heeft om 

aan te nemen dat de Koper in de nakoming zal tekortschieten, dan heeft de Verkoper het recht om vooruitbetaling of zekerheden van de 

Koper te verlangen. Indien de Verkoper vooruitbetaling of zekerheden van de Koper verlangt, dan gelden de overeengekomen leverings 

termijnen vanaf dat moment als opgeschort 

4.3 Het genoemde in lid 2 is in het bijzonder het geval bij een aanzienlijke verslechtering in de vermogens toestand van de Koper, surseance van 

betaling, opheffingsuitverkoop, faillissementsaanvraag, conservatoir beslag, executoriale maatregelen, cheque-of wisselprotesten, bedrijfs 

beëindiging, indien de Koper vervallen facturen ondanks aanmaning van de Verkoper niet betaalt of een kredietverzekeraar niet bereid is om 

een Order van de Koper te verzekeren. 

 

5. Levering en leveringstermijn 

5.1 De levering van de goederen geschiedt vrij huis bij een orderwaarde ex BTW boven de €250,00 

5.2 De Verkoper heeft het recht om de Order in Deelleveringen te leveren. De Koper verklaart zich akkoord met ongesorteerde Deelleveringen, 

onder voorwaarde, dat de nalevering plaatsvindt binnen de termijn genoemd in artikel 5.6. Het kan voorkomen dat voorraadartikelen 

tijdelijk niet leverbaar zijn. Na het plaatsen van de order zal de koper daarover geïnformeerd worden. 

5.3 #Fixdeals#worden in geen geval aangegaan. Aan de overeengekomen leveringstermijn wordt voldaan, wanneer de goederen bij het 

verstrijken van de termijn zijn verzonden, of indien -voor zover de Koper ze dient af te halen - hem medegedeeld werd, dat de goederen 

gereedstaan. 

5.4 Overmacht en overige buitengewone gebeurtenissen, die niet binnen de invloedsfeer van de Verkoper liggen en die de levering binnen de 

overeengekomen leveringstermijn wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken (bijvoorbeeld staking, maatregelen van overheidswege, 

ziekte, storingen in het bedrijf van toeleveranciers}, verlengen de leveringstermijn met de duur van de belemmering. Onder deze omstandig 

heden heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is vervuld. 

5.5 De Verkoper stelt de Koper onmiddellijk op de hoogte van gebeurtenissen als genoemd in artikel 5.4, zodra vaststaat dat deze invloed hebben 

op de leveringstermijn. De Verkoper geeft hierbij tevens de vermoedelijke duur van de nodige verlenging van de leveringstermijn aan. 

5.6 Indien de leveringstermijn verstrijkt zonder (volledige) levering door de Verkoper aan de Koper, dan geldt zonder enige mededeling van de 

Verkoper een naleveringstermijn van dertig (30} dagen. 

5.7 Wanneer de naleveringstermijn van artikel 5.6 verstrijkt zonder (volledige levering} door de Verkoper, dan kan de Koper de Verkoper 

schriftelijk in gebreke stellen. De Koper dient de Verkoper daarbij minstens een termijn van dertig(30) dagen te gunnen om (alsnog} te 

leveren. Na het verstrijken van deze termijn is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte dat de Overeenkomst nog 

niet door de Verkoper is nagekomen. 

5.8 Indien toeleveranciers van de Verkoper bepaalde stoffen of dessins niet of onvoldoende leveren, of indien op grond van een te gering 

orderbestand de productie van afzonderlijke goederen vervalt, dan is de Verkoper gerechtigd de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te 

passen. De Koper is dan niet gerechtigd de Overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden. 

 

6. Overdracht van risico's 

6.1 De plaats van levering voor alle verrichtingen uit de Overeenkomst is de vestigingsplaats van de koper. 

6.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van goederen gaat over op de Koper op het moment van levering. 

6.3 Tot transportverzekering is voor de leverancier van de goederen. 

6.4 Wordt de verzending van de goederen vertraagd door een reden die in redelijkheid niet aan de Verkoper kan worden toegerekend, dan heeft 

de Verkoper in dit geval het recht de te leveren goederen op kosten en voor risico van de Koper naar eigen goeddunken op te slaan en de 

onmiddellijke betaling van de koopsom en de kosten voor opslag van de Koper te vorderen. 

 
7. Aansprakelijkheid 

7.1 De Koper verplicht zich ertoe, de goederen onmiddellijk na levering zorgvuldig te controleren en de Verkoper alle gebreken en klachten die 

redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld uiterlijk tien {10) dagen na de levering schriftelijk mede te delen, waarna de Verkoper niet meer 

aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken aan de goederen. 

7.2 De goederen gelden ook dan als geaccepteerd indien de Koper in geval van een tijdige klacht de goederen op verzoek van de Verkoper niet 

binnen zeven (7) dagen na het daartoe strekkende verzoek van de Verkoper retourneert. 

7.3 De Koper kan zich niet beroepen op gebreken wanneer de Koper veranderingen aan de geleverde goederen heeft aangebracht of hiertoe 

opdracht heeft gegeven. 

7.4 In de handel gebruikelijke of geringe, technisch onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, maten en design van de goederen 

gelden niet als gebrek en geven geen recht op schadevergoeding, tenzij bepaalde maten en/of kleurschakeringen uitdrukkelijk zijn overeen 

gekomen. 

7.5 Bij gebreken aan de goederen heeft de Verkoper het recht deze binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen te 

verhelpen of correcte vervangende goederen na te leveren. Retourneren van goederen is enkel toegestaan wanneer de Verkoper zich hiermee 

akkoord heeft verklaard. Kiest de Verkoper voor verhelpen of voor vervangende levering en mislukt deze, dan kan de Koper naar eigen keuze 

ten aanzien van de gebrekkige goederen een verlaging van de koopsom vorderen of de Overeenkomst ontbinden. 

7.6 Vorderingen van de Koper tot schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij ze het gevolg zijn van opzettelijke schending van, of grove nalatigheid 

in, de uitvoering van de Overeenkomst door de Verkoper of door diens wettelijke vertegenwoordiger of door de in diens naam handelende 

persoon. 

7.7 Mocht de Verkoper op basis van bijzondere overeenkomsten of dwingende wettelijke bepalingen ook bij gewone nalatigheid aansprakelijk 

zijn voor schade, dan is de door de Verkoper te vergoeden schade qua hoogte beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde goederen. 

7.8 Schadevergoeding voor leveringsvertraging kan de Koper slechts vorderen in plaats van (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst 

wanneer de Verkoper of de in diens naam handelende persoon de leveringsvertraging opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt, 

de schadevergoeding is bovendien beperkt tot hoogstens 0,5% van de waarde van de geleverde goederen voor iedere complete week van de 

vertraging. 

7.9 Voor fouten bij verpakking van de goederen, maar ook indien de Verkoper zorg draagt voor het verzenden van de goederen, de keuze van het 

transport en/of de transportroute, is de Verkoper alleen aansprakelijk wanneer hem of de in zijn naam handelende agenten opzet of grove 

nalatigheid kan worden verweten. 

7.10 Bij een koop volgens staal en/of monster is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zichtbare gebreken uitgesloten indien de geleverde 

goederen overeenkomstig het staal en/of monster zijn. 

 

8. Betalingsvoorwaarden en ontbinding 

8.1 De factuur wordt gedateerd op de dag van levering. Verlenging van de vervaltermijn is uitgesloten. 

8.2 Facturen dienen binnen dertig (30} dagen te worden betaald of met vooruitbetaling. Vooruitbetaling wordt verlangd van klanten gevestigd 

buiten Nederland en bij klanten die nieuw zijn of een slechte betaal moraal hebben. 

8.3 Vanaf de vervaldag, die blijkt uit de factuurdatum en de betalingstermijn, is de Verkoper een vertragingsrente verschuldigd conform artikel 

6:119a BW. Voor zover de wettelijke handelsrente lager is dan negen {9} procent per jaar, geldt een contractuele rente van negen {9) procent 

per jaar. Verdere vorderingen tot vergoeding voor een eventuele vertragingsschade blijven voorbehouden. 

8.4 Alle betalingen dienen vrij van kosten aan de Verkoper te geschieden. Doorslaggevend voor de ontvangst van iedere betaling is de datum van 

de onvoorwaardelijke bijschrijving op de bankrekening van de Verkoper. Cheques en wissels worden slechts als betalingsmiddel geaccepteerd 

bij voorafgaande schriftelijke overeenkomst. In geval van een cheque- of wisselprotest kan de Verkoper onder teruggave van de cheque of 

wissel de onmiddellijke betaling, ook voor later verstrijkende betalingen, vorderen. 

8.5 Vorderingen van de Verkoper kan de Koper slechts met onomstreden en rechtsgeldige tegenvorderingen verrekenen. 

8.6 De Koper kan de betalingsverplichting aan de Verkoper slechts opschorten voor zover zijn tegeneis berust op dezelfde contractuele 

verhouding. 

8.7 De Koper mag de betaling aan de Verkoper bij eventuele gebreken in de goederen of gedeeltelijke onmogelijkheid tot nakoming van de 

Overeenkomst door de Verkoper slechts opschorten ten aanzien van het deelbedrag dat de Koper voor de gebrekkige of ontbrekende delen bij 

correcte levering verschuldigd zou zijn. 

8.8 Alle facturen van de Verkoper alsmede alle (toekomstige} vorderingen van de Verkoper krachtens reeds gesloten Overeenkomsten zijn 

onmiddellijk opeisbaar wanneer de Koper met de betaling van één factuur achter raakt, ofwel wanneer is vastgesteld dat, of uit een 

mededeling van de Koper kan worden afgeleid dat, de Koper in zijn nakoming zal tekortschieten. Voorts is de Verkoper gerechtigd om de 

verdere nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk te maken van vooruitbetalingen of door de Koper te verstrekken zekerheden. 

8.9 Indien de Koper: 

al   een factuur niet tijdig en/of volledig betaalt; of 

b) bestelde goederen niet afneemt; of 

c) de weigering tot afneming al voor de levering aankondigt; of 

dl  goederen ten onrechte retourneert; of 

e) door de Verkoper niet beleverd kan worden omdat hij een achterstand heeft in zijn afname-en/of betalingsverplichtingen; of 

f) in zijn vermogenssituatie een aanzienlijke verslechtering is opgetreden in de zin van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden; 

dan is de Verkoper na afloop van een termijn van tien {10) dagen na verzending van een schriftelijke en dienovereenkomstige 

betalings)aanmaning met termijnstelling gerechtigd de Overeenkomst {gedeeltelijk) schriftelijk te ontbinden. 

Ingeval van een geheel of gedeeltelijke ontbinding is de Verkoper gerechtigd: 

a) vrijelijk over de goederen te beschikken en deze {direct} aan de klant van de Koper of aan overige derden te verkopen; 

b) de aan zijn zijde ontstane schade op de Koper te verhalen door vergoeding van - naar keuze van de Verkoper - (in een forfaitair bedrag 

van 50% over de respectievelijke koopsom, of {ii) de daadwerkelijke schade. 

8.10 Bij betalingen van Deelleveringen gelden eveneens de voornoemde voorwaarden. 

 
9. Voorbehoud van eigendom 

9.1 Alle aan de Koper geleverde, en toekomstig te leveren, goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat alle bedragen, die de Koper aan de 

Verkoper op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Verkoper zijn voldaan. 

9.2 Totdat de eigendom overgaat naar de Koper, zal de Koper (al de goederen houden als de agent van de Verkoper; en {b} de goederen 

gescheiden houden van alle overige goederen van de Koper of van iedere andere partij en de goederen - indien noodzakelijk - op duidelijke 

wijze markeren als toebehorend aan de Verkoper; en (cl de goederen in goede staat onderhouden en verzekeren ten behoeve van de Verkoper 

voor het volledige bedrag tegen alle risico's, waaronder doch niet uitsluitend diefstal en vernietiging door elke oorzaak. Op verzoek van de 

Verkoper zal het bewijs van verzekering door de Koper worden verstrekt. 

9.3 De Koper heeft de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te verkopen voordat de eigendom op hem is 

overgegaan, onder de voorwaarde dat de verkoop zal worden uitgevoerd onder de normale bedrijfsuitvoering van de Koper tegen volledige 

marktwaarde en dat het de verkoop betreft van goederen die aan de Verkoper toebehoren zodat zij in het belang van de Verkoper wordt 

uitgevoerd. 

9.4 De Verkoper is te allen tijde gerechtigd het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, zonder nadere ingebrekestelling, 

op te eisen. 

 

10. Alleenverkoop 

De Koper zal de gekochte goederen uitsluitend verkopen in zijn in de Overeenkomst vermelde winkellocatie. De verkoop van deze goederen in andere 

winkels of via andere bedrijven is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Koper is aansprakelijk 

voor alle schade die de Verkoper lijdt door schendingen van deze verplichting. Toezeggingen voor een exclusieve verkoop hebben uitsluitend 

betrekking op de bestelde goederen en gelden uitsluitend voor het desbetreffende seizoen. 

 
11. Intellectuele eigendom 

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk de exclusieve rechten van de Verkoper in alle geregistreerde en niet-geregistreerde merken die eigendom zijn 

van de Verkoper, of die de Verkoper in licentie houdt (hierna:#Handelsmerken"), en in alle handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, 

goodwill, auteursrechten, databankrechten, rechten op ontwerpen en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en in 

eigendom van of in licentie gehouden door de Verkoper {hierna gezamenlijk:"lntellectuele Eigendomsrechten]. 

11.2 De Handelsmerken en Intellectuele Eigendomsdomsrechten mogen door de Koper niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Verkoper. 

11.3 De Koper zal niets doen, doen veroorzaken of machtigen tot doen, waardoor schade of afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de reputatie 

of goodwill van de Verkoper of de Handelsmerken, waardoor de waarde of geldigheid van de Handelsmerken wordt of kan worden aangetast, 

waardoor de Handelsmerken in diskrediet kunnen of worden gebracht, waardoor de geldigheid van de registratie, dan wel de aanvraag tot 

inschrijving van, de Handelsmerken in gevaar wordt of kan worden gebracht. 

11.4 De Koper zal niet de eigendom van de Handelsmerken opeisen, noch zal de Koper Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie 

van de Verkoper identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont, met de Handelsmerken (een vertaling in een andere taal daaronder 

begrepen), registreren. 

11.5 De Koper zal niet enige domeinnaam registreren of gebruiken, dan wel een zoekwoord of hyperlink kopen of verkopen, dat geheel of 

gedeeltelijk overeenkomt met de Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie van de Verkoper identiek is, of verwarrende 

gelijkenis vertoont met de Handelsmerken (een vertaling in een andere taal daaronder begrepen}, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de Verkoper en uitsluitend om de goederen te verkopen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden. 

11.6 De Koper zal de Handelsmerken of de Intellectuele Eigendomsrechten niet gebruiken op enige social networking site, anders dan met het doel 

de goederen te verkopen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend door gebruik van door de 

Verkoper beschikbaar gestelde foto's en video's. 

 
12. Internetverkoop 

12.1 De Koper is verplicht toestemming te vragen aan de Verkoper alvorens op internet te gaan verkopen. De Koper verstrekt daarbij voorbeelden 

van de website en verdere informatie die nodig zijn om te beoordelen of de goederen duidelijk en zichtbaar worden gepresenteerd op de 

website, op een wijze die overeenstemt met het imago en de goede reputatie van de Verkoper. 

12.2 Internetverkoop is niet toegestaan als de Koper de goederen verkoopt tegen te lage prijzen. Een reële marge ligt tussen de 2.5-3.0 gerekend vanaf 
de inkoopprijs. 

12.3 Bij internetverkoop is de Koper verplicht de goederen duidelijk en zichtbaar te presenteren op de website, op een wijze die overeenstemt met 

het imago en de goede reputatie van de Verkoper. 

12.4 Het is de Verkoper toegestaan nadere kwaliteitseisen te stellen voor internetverkoop zonder dat de Koper enige kosten en/of schade hiervan 

kan verhalen op de Verkoper. 

 
13. Contractuele boete 

13.1 De Koper is verplicht een contractuele boete aan de Verkoper te betalen van EUR 5.000,-in: 

al  alle gevallen waarin de Koper, bij afwezigheid of strijdigheid met contractuele bepalingen, de goederen doorverkoopt aan een branche 

of een derde aan wie de Koper niet is toegestaan de goederen te verkopen; 

b) alle overige gevallen van niet-contractuele doorverkoop, bijvoorbeeld in het kader van niet goedgekeurde verkoop en/of in branches 

en/of verkooplocaties die niet zijn toegestaan; 

c) alle gevallen waarin de Koper handelt in strijdt met enige verplichting uit artikel 12. 

13.2 Bij het verbeuren van een boete zoals genoemd in artikel 13.1 behoudt de Verkoper onverminderd alle overige rechten voor, waaronder, maar 

niet beperkt tot, het recht aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. 

 
14. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1 Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van nadere 

Overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze Algemene Voorwaarden, zullen worden beslecht door de Rechtbank in 

Nederland aan te wijzen door de verkoper. 

14.2 De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht Het Weens Koopverdrag is op de Algemene Voorwaarden niet van 

toepassing. 

 
15. Slotbepalingen 

15.1 Deze in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse taal opgestelde Algemene 

Voorwaarden. 

15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen 

van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst van kracht Partijen treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepal ingen ter 

vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. 

15.3 De Algemene Voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen op de website www.groothandel-lingere.nl 
en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Arnhem. BTW nr. NL001992021B06 

http://www.groothandel-lingere.nl/

