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Leverings- en betalingsvoorwaarden van Star Sock BV
Gevestigd en kantoorhoudende in Oisterwijk
Inschrijfnummer 18045837 K.v.K. te Tilburg
Artikel 1.
Algemeen
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van
Star Sock BV (hierna te noemen: de verkoper) aan de koper. Afwijkingen hierop zijn slechts bindend
indien zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De inkoopvoorwaarden van de koper
zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen en/of leveringen door de verkoper, mits deze
afwijkende voorwaarden door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Afspraken en
toezeggingen, afwijkend van deze voorwaarden, gemaakt door personeel van de verkoper zijn slechts
van kracht indien de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 2.
Levering
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tot de overeenkomst is gesloten. De opgegeven levertijden
zijn richtinggevend, waarbij de verkoper er naar streeft deze zo veel mogelijk in acht te nemen.
Verkoper neemt tijdig contact op met de koper indien de beoogde levertijd niet gehaald gaat worden.
In overleg wordt een nieuwe levertijd vastgesteld en schriftelijk bevestigd. De levertijden gelden
nimmer als fatale termijn zoals bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak
dan ook, geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige
verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst voortvloeit. Uitzondering hierop is als er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper. Bij een overschrijding van de
aangegeven levertijd met meer dan 30 dagen, is de koper gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te
annuleren. Deze annulering dient de verkoper te bereiken voor het moment van aflevering van de
bestelde zaken. Overmacht, hoe dan ook ontstaan en het niet of niet tijdig leveren van de aan te
leveren zaken door derden aan de verkoper bestemd voor de koper, schorst de verplichting tot
levering aan de zijde van de verkoper en geeft deze bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
Bij opschorting van de levertijden door de koper is verkoper gerechtigd de daardoor ontstane extra
kosten en rentederving in rekening te brengen aan de koper.
Artikel 3.
Reclameren
Reclameringen dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk te worden
ingediend. Deze geven de koper geen vrijstelling van de overeengekomen betalingsverplichting(en)
binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamering gegrond bevonden wordt, zal
de verkoper dit aan de koper kenbaar maken. De verkoper heeft hierbij het recht de betreffende zaken
terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke zaken of de koper te crediteren voor ten
hoogste de factuurwaarde van de door de koper terug te geven zaken, zonder tot enige andere of
hogere schadevergoeding gehouden te zijn. Retourzendingen van zaken in het kader van
reclameringen kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
verkoper.
Artikel 4.
Prijswijziging
Indien na de datum van de offerte een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de
verkoper uitdrukkelijk gerechtigd de geoffreerde prijs te verhogen. Ook al gebeurt dit ten tijde van de
offerte door onvoorzienbare omstandigheden. Deze verhoging zal te allen tijde schriftelijk
medegedeeld worden aan de koper.
Artikel 5.
Transport
Het risico van transport wordt uitdrukkelijk bij order overeenkomen door hantering van de incoterms
(internationale contract termen). Dit zijn de internationale afspraken over transport van goederen.
Artikel 6.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op de koper, indien deze aan alle verplichtingen
heeft voldaan tegenover de verkoper, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de
betreffende zaken leidde. Tot aan het moment dat de koper volledig en behoorlijk de hierboven
bedoelde verplichtingen is nagekomen, blijven de geleverde zaken eigendom van de verkoper. Koper
is evenmin gerechtigd bedoelde zaken in bruikleen te geven of in pand te geven tot zekerheid op
welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. De koper is
verplicht bij niet-nakoming van de op hem rustende betalingsverplichting op eerste verzoek, de zaken
aan de verkoper te tonen en deze desgewenst direct aan de verkoper terug te geven.
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Artikel 7.
Betaling en incassokosten
Betalingen dienen uiterlijk binnen de overeengekomen betalingstermijn te geschieden in de op de
factuur vermelde valuta. De betalingstermijn is terug te vinden op de factuur. Indien de koper niet
binnen de afgesproken vervaldatum heeft betaald, is hij van rechtswege de wettelijke rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Dit zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Verder is de verkoper gerechtigd, zolang de koper in gebreke is, iedere verder levering op te schorten.
Ook is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een luidende verklaring, met
behoud van de aan de verkoper toekomende rechten, waaronder het terughalen van de zaken als in
artikel 6 bedoeld, evenals het recht op volledige schadevergoeding. De koper die in gebreke blijft is
eveneens gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen. Onverminderd
eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal
van 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €500, indien door de verkoper de
hulp van een derde ingeroepen is ter zake van de invordering.
Artikel 8.
Schuldvergelijking
De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens
rechtsopvolgers. Dit ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering en/of overeenkomsten als
door deze voorwaarden beheerst. De koper is evenmin gerechtigd ten nadele van de verkoper en zijn
rechtsopvolgers beslag onder zichzelf te leggen.
Artikel 9.
Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Bij annulering van een order door de koper, anders dan tengevolge van overschrijding van de levertijd
als bedoeld in artikel 2, is de koper aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 30% van
het met de geannuleerde order gemoeide bedrag. Dit zonder dat de verkoper gehouden is enige
schade aan te tonen en onverminderd diens recht in plaats van het genoemde percentage vergoeding
van de werkelijke geleden schade te vorderen.
Artikel 10.
Vergoeding bij schade
De verkoper is tegenover de koper nimmer gehouden tot vergoeding van kosten en schade, hoe ook
genaamd. Hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims, gebaseerd op de wettelijke bepalingen
betreffende productaansprakelijkheid. Hetzij direct hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt,
tenzij de koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de
verkoper. Onverminderd het in de voorgaande zinnen bepaalde is de verkoper niet verplicht tot het
vergoeden van een hoger bedrag dan het bedrag van de factuurwaarde van de levering aan de koper,
waarvan de schadeveroorzakende zaak deel heeft uitgemaakt.
Artikel 11.
Nederlands Recht
Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands
Recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing. Hierbij is het verdrag betreffende de
internationale Koop en Roerende Zaken (CISG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking
getreden, uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit door de
verkoper gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte offertes, zullen bij uitsluiting worden
gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de woonplaats van de
verkoper. Dit behalve voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders
bepaald. De verkoper is gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats
van de koper aan te wijzen.
Artikel 12.
Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 18045837 en terug te vinden op
onze website: www.starsock.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de verkoper. De
Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Oisterwijk, 1 november 2019
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