Algemene Leveringsvoorwaarden FashionTools B.V.

Artikel 1
Definities
1.1
Overeenkomst: een overeenkomst waarbij
de ene partij, FashionTools B.V., zich jegens
de andere partij, Opdrachtgever, verbindt
werken van stoffelijke aard, zoals kleding,
tot stand te brengen en op te leveren,
tegen een door Opdrachtgever te betalen
prijs in geld, dan wel een overeenkomst
waarbij de ene partij, FashionTools B.V., zich
verbindt een of meerdere zaken, zoals
kleding, tegen betaling van een prijs in geld
te geven aan de andere partij,
Opdrachtgever, dan wel een combinatie
van beide typen overeenkomsten.
1.2
FashionTools: FashionTools B.V. en/of alle
eventueel daarmee verbonden
(rechts)personen die in hun hoedanigheid
van opdrachtnemer en/of verkoper een
Overeenkomst als bedoeld in artikel 1.1
is/zijn aangegaan of die in verband
daarmee een offerte heeft/hebben
uitgebracht.
1.3
Partijen: Opdrachtgever en FashionTools
1.4
Schade: alle directe en indirecte
(gevolg)schade, daaronder begrepen
winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende)
kosten, directe/indirecte schade of
direct/indirect verlies door schade van
derden.
Artikel 2
2.1

2.2

2.3

Totstandkoming van een
Overeenkomst
Op alle Overeenkomsten tussen
FashionTools en haar Opdrachtgevers zijn,
behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk
schriftelijk wordt afgeweken, deze
Algemene Leveringsvoorwaarden van
toepassing. Algemene voorwaarden van
de Opdrachtgever zijn niet van toepassing
op Overeenkomsten met FashionTools.
Overeenkomsten komen schriftelijk tot
stand door ondertekening van de
overeenkomst door partijen, vermeldende
in ieder geval: een omschrijving van de te
produceren werken c.q. bestelde
producten, de verwachte levertijd, de
hoogte van de prijs en eventuele van deze
Leveringsvoorwaarde afwijkende
betalingscondities. De in de Overeenkomst
genoemde verwachte levertijd en hoogte
van de prijs zijn slechts ramingen, die op
basis van inzichten ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst als toereikend
worden beschouwd.
Indien een Overeenkomst in afwijking van
het vorige lid niet bij ondertekend geschrift
wordt aangegaan, zal FashionTools de
gemaakte afspraken per e-mail aan

Opdrachtgever bevestigen. Deze
bevestiging is tussen Partijen bindend, tenzij
Opdrachtgever binnen twee werkdagen
schriftelijk aan FashionTools laat weten het
niet eens te zijn met de bevestiging van de
gemaakte afspraken.
Artikel 3
Wijzigingen
3.1
FashionTools is te allen tijde bevoegd in
overleg met Opdrachtgever de omvang
en/of de hoedanigheid van de (op) te
leveren zaken te wijzigen.
3.2
Indien een wijziging naar het oordeel van
FashionTools gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van
(op)levering, zal zij alvorens aan de wijziging
gevolgen te geven, Opdrachtgever
hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
3.3
Indien de gevolgen voor de prijs volgens
Opdrachtgever niet noodzakelijk zijn en/of
levertijd naar het oordeel van
Opdrachtgever onredelijk zijn, zullen
partijen hierover in overleg treden. Indien
dit overleg niet tot een oplossing leidt, is
FashionTools gerechtigd de overeenkomst
op te zeggen. In dat geval blijft
Opdrachtgever de overeengekomen prijs
verschuldigd, met dien verstande dat
FashionTools het reeds voltooide werk aan
Opdrachtgever zal afleveren.
Artikel 4
(Op)levering van de goederen
4.1
(Op)levering van de goederen en
overgang van het risico vindt plaats door
terbeschikkingstelling van de goederen
door FashionTools aan de vervoerder, dan
wel door bezorging bij Opdrachtgever door
(een medewerker van) FashionTools zelf.
4.2
De in de Overeenkomst opgenomen
verwachte (op)levertijd betreft slechts een
indicatie. FashionTools is gerechtigd het
moment van (op)levering van de goederen
in overleg met Opdrachtgever te wijzigen.
4.3
Opdrachtgever kan in het geval van nietleveren, niet tijdige of niet correcte levering,
geen aanspraak maken op vergoeding van
schade, tenzij deze het gevolg is van opzet
of grove schuld zijdens FashionTools.
Artikel 5
Eigendomsoverdracht en risico
5.1
Alle geleverde goederen blijven eigendom
van FashionTools totdat volledige betaling
heeft plaatsgevonden. Zolang FashionTools
nog iets van Opdrachtgever te vorderen
heeft, is FashionTools gerechtigd de
goederen terug te nemen en is de
Opdrachtgever niet gerechtigd goederen
van FashionTools in welke vorm dan ook (tot
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zekerheid) aan derden over te dragen of
aan derden in consignatie te geven.
Artikel 6
Kwaliteit/ garantie
6.1
Opdrachtgever heeft voorafgaand aan het
sluiten van de Overeenkomst, dan wel
voorafgaand aan het vervaardigen door
FashionTools van de door Opdrachtgever
bestelde producten de mogelijkheid om
een monster op te vragen van de stof(fen),
die FashionTools zal gebruiken voor het
vervaardigen van het betreffende product.
Het is de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om de kwaliteit van deze
stof te testen en/of te beoordelen. Indien
Opdrachtgever geen gebruik maakt van
de mogelijkheid een stoffenmonster op te
vragen of indien hij een week na ontvangst
van het stoffenmonster niet schriftelijk zijn
bezwaar over een bepaalde stof bij
FashionTools heeft kenbaar gemaakt, staat
tussen Partijen vast dat Opdrachtgever
akkoord gaat met het gebruik van de
betreffende stof.
6.2
FashionTools kan door Opdrachtgever niet
aansprakelijk worden gehouden indien de
in de (op)geleverde producten gebruikte
stof(fen) op enig moment zouden
verkleuren, pillen, kerven en/of krimpen.
FashionTools is dan ook niet gehouden de
betreffende goederen terug te nemen, te
vervangen en/of te repareren.
Artikel 7
Klachtplicht
7.1
Opdrachtgever is verplicht de door
FashionTools (op)geleverde goederen zo
spoedig mogelijk na (op)levering te
controleren. Indien Opdrachtgever
klachten over de (op)geleverde goederen
heeft, dient hij dit binnen acht dagen na
(op)levering schriftelijk en beargumenteerd
bij FashionTools te melden. FashionTools is
ontslagen van aansprakelijkheid voor
gebreken die Opdrachtgever niet binnen
genoemde termijn gemeld heeft.
Artikel 8
Ontbinding van de Overeenkomst
8.1
FashionTools is gerechtigd de
Overeenkomst, zonder tussenkomst van de
rechter, naar eigen keuze geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
volledige vooruitbetaling voor de nog te
verrichten leveranties te eisen, indien:
a. zij de uit de betreffende Overeenkomst
voortvloeiende kredietrisico’s niet of
onvoldoende kan dekken bij een door
haar te bepalen kredietverzekeraar;
b. de financiële positie van de
Opdrachtgever verslechtert voordat
de Overeenkomst geheel is
uitgevoerd;
c. betalingsafspraken in het verleden niet
zijn nagekomen.
8.2
Ontbinding in de zin van dit artikel
geschiedt door middel van een schriftelijke

kennisgeving aan de Opdrachtgever.
FashionTools kan niet aansprakelijk worden
gehouden voor eventuele Schade die
Opdrachtgever door genoemde
ontbinding mogelijk lijdt.
Artikel 9
9.1

9.2

Intellectuele en industriële
eigendomrechten
Alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten die FashionTools bij de
uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelt
komen toe aan FashionTools.
Alle door FashionTools aan Opdrachtgever
verstrekte stukken, zoals ontwerpen,
schetsen, adviezen en dergelijke zijn
uitsluitend bestemd voor de uitvoering van
de Overeenkomst. Opdrachtgever is dan
ook niet gerechtigd tot verveelvoudiging,
openbaarmaking of ter kennis brenging
aan derden van voormelde stukken en
documentatie.

Artikel 10 Facturering en betaling
10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, is
Opdrachtgever binnen twee weken na het
sluiten van de Overeenkomst een
aanbetaling verschuldigd van 30% van de
overeengekomen prijs.
10.2 De resterende 70% van de
overeengekomen prijs zal zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken
na de datum van (op)levering door
Opdrachtgever aan FashionTools moeten
zijn voldaan.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van
Opdrachtgever zullen alle verplichtingen
van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
zijn.
10.4 Is Opdrachtgever nalatig in het nakomen
van een of meer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst, dan is hij –
zonder dat daartoe een ingebrekestelling
vereist is – voor iedere week dat deze
nalatigheid voortduurt een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd aan
FashionTools van 2% van de
overeengekomen prijs. Daarnaast komen
alle kosten ter verkrijging van voldoening (in
of buiten rechte) – waaronder de volledige
advocaatkosten van FashionTools – voor
rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van FashionTools is
uitdrukkelijk beperkt tot uitsluitend de
nakoming van de oorspronkelijke
verplichtingen die zij met Opdrachtgever in
de Overeenkomst is overeengekomen.
11.2 FashionTools is in geen geval aansprakelijk
voor Schade van de Opdrachtgever,
behoudens en voor zover de
Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is
van opzet of grove schuld van FashionTools.
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11.3

11.4

Niettegenstaande het voorgaande, is
FashionTools niet aansprakelijk voor Schade
indien de Opdrachtgever deze Schade niet
binnen 14 dagen na kennis genomen te
hebben van de schadeoorzaak schriftelijk
aan FashionTools heeft gemeld en haar de
gelegenheid heeft geboden een
onderzoek naar de schadeoorzaak te
verrichten.
Voor het geval FashionTools op enig
moment zou (kunnen) worden aangemerkt
als producent in de zin van artikel 6:185 e.v.
BW, zal Opdrachtgever haar volledig
vrijwaren voor eventuele claims en
vorderingen tot schadevergoeding van
derden, waaronder consumenten.
FashionTools zal op geen enkele wijze
(mede)aansprakelijk zijn voor dergelijke
claims. Opdrachtgever verklaart dat zij

volledig verantwoordelijk is voor het
eventueel in het verkeer brengen van de
door FashionTools (op)geleverde
producten. Opdrachtgever is verplicht de
producten voorafgaand aan het in het
verkeer brengen te controleren en te
inspecteren.
Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.
12.2 Op elke Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en FashionTools is
Nederlands recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen welke tussen partijen
ontstaan zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Groningen.

Pagina 3 van 3

