Algemene verkoop-, levering-en betalingsvoorwaarden
BLS Productions B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hengelo aan de Harderstraat
18, gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56450311.

Artikel 1 Definities
1.1 De verkoper: BLS Productions B.V. handelend onder de naam Blss shirtings.
1.2 De verkoper: de partij met wie de verkoper één of meer koopovereenkomsten sluit.
1.3 De Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van de verkoper,
alsmede elke latere schriftelijke wijziging ervan van de zijde van de verkoper, mits de verkoper deze wijziging aan de koper
toestuurt en niet binnen 5 werkdagen na ontvangst ervan bij de verkoper schriftelijk tegen de wijziging heeft geprotesteerd.
1.4 De koopovereenkomst: de overeenkomst betreffende de verkoop van zaken, in het bijzonder kleding.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige koopovereenkomsten die de verkoper en
de koper sluiten.
2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden slechts, indien de verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden 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.

Artikel 3 De totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Alle door de verkoper gemaakte offertes en aanbiedingen zijn uitnodigingen tot het doen van een aanbod. Alle door de
koper bij de verkoper geplaatste bestellingen zijn te beschouwen als aanboden. Op een door de koper bij de verkoper
geplaatste bestelling komt pas een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling van de koper
schriftelijk heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging of, bij gebreke daarvan, door de levering van de bestelde
zaken en/of de toezending van de factuur.
3.2. Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 7 dagen na de dagtekening van de orderbevestiging door de
koper schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.

Artikel 4 Levering en verzending
4.1 Terstond nadat de zaken, of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander naar redelijke maatstaven, zijn uitgeleverd,
draagt de koper het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de koper of voor derden
mocht ontstaan. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, heeft de verkoper de keuze dit deel te leveren of te
wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke leveringen, moeten door de
koper worden voldaan binnen de betalingstermijn, genoemd in artikel 7 leden 1 en/of 2, naar keuze van de verkoper.
4.2 Indien de verkoper met de koper een bepaalde prijs is overeengekomen, is de verkoper niettemin gerechtigd tot een
verhoging van de prijs. De verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van
aanbiedingen uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen,
lonen, grondstoffen, halffabrikaten, onderdelen, sociale lasten, belastingen, heffingen, vrachtkosten, assurantiepremies etc.
Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5 % wordt verhoogd, heeft de koper het recht de betreffende
koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.1 Levering geschiedt franco aan huis van de koper vanaf een order ter hoogte van € 200,00 excl. btw. Voor orders onder de
€ 200,00 zal een bedrag van € 6,95 aan portokosten worden doorberekend.
5.2 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel
op het moment dat deze hem volgens de koopovereenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is de verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. Na 14 dagen is de verkoper

gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de koper te verkopen.
5.4 Een opgegeven levertijd is slechts indicatief en geen fatale levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de
verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van de levertijd zal de koper ten opzichte van de verkoper nooit recht
geven op schadevergoeding.
5.5 Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst, vangt de
levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
5.6 De verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De
verkoper is gerechtigd leveringen afzonderlijk te factureren.
5.7 De verkoper is gerechtigd leveringen op te schorten, indien de koper nog niet aan al haar verplichtingen jegens de verkoper
heeft voldaan, waaronder uitdrukkelijk begrepen betaling van reeds vervallen facturen.
5.8 De verkoper is gerechtigd wijzigingen in de koopovereenkomst aan te brengen, indien dit voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst noodzakelijk is. De verkoper kan derhalve meer of minder dan de overeengekomen bestelling
leveren,alsmede vervangende zaken leveren. Leveringstekorten geven de koper nimmer het recht op schadevergoeding jegens
de verkoper.
5.9 Door de koper bij de verkoper bestelde zaken kunnen tevens door een derde aan de koper geleverd worden, hetzij in naam
en voor rekening van de verkoper, hetzij in naam en voor rekening van deze derde. De koper stemt reeds nu in met een
eventuele contractsoverneming door een derde. Na contractoverneming en binnen 30 dagen na de factuurdatum betaalt de
koper de koopprijs voor de geleverde zaken, zonder korting of verrekening, aan de derde.
5.10 De koper is slechts gerechtigd om de door de verkoper geleverde zaken te vervreemden in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening.

Artikel 6 Monsters en modellen
Is aan de koper een monster of model getoond of vertrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt
zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum, ontvangt de
koper een betalingskorting van 5 % op het factuurbedrag. De verkoper is evenwel gerechtigd contante betaling voor of bij
aflevering van de zaken te verlangen.
7.2 Indien de verkoper dit verlangt, is de koper verplicht onmiddellijk zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de verkoper. De verkoper bepaalt de aard van de te vertrekken zekerheid.
7.3 Indien de koper niet voldoet aan de onder 7.2 genoemde verplichting, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar en dient de
koper binnen 7 dagen na de dag der onmiddellijke opeisbaarheid zijn verplichtingen jegens de verkoper volledig en deugdelijk
na te komen.
7.4 Indien de koper de koopprijs niet binnen de in art. 7.1 dan wel 7.3 genoemde termijn aan de verkoper betaalt, is deze van
rechtswege in verzuim. De koper is alsdan aan de verkoper rente verschuldigd van 1 % per maand over het opeisbare bedrag
tot het moment van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag.
7.5 Indien de koper in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper, komen de buitengerechtelijke
incassokosten voor rekening van de koper. De incassokosten zijn vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom, tenzij de
werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, zulks met een minimum van EUR 400,-.
7.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
7.7 De verkoper behoudt het eigendom van de door hem aan de koper geleverde en/of nog te leveren zaken en/of de prijs van
de door verkoper ten behoeve van de koper verrichte en/of nog te verrichten werkzaamheden en/of schadevergoeding,
waaronder rente en kosten, wegens het tekortschieten door de koper in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
verkoper uit enige koopovereenkomst en tot het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden.

Artikel 8 Reclames en garanties
8.1 Verkoper staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in het
handelsverkeer in de sector van de verkoper daaraan algemeen gesteld plegen te worden.
8.2 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te

onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan
de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
8.3 Reclames betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, dessin, uitvoering of aantallen, worden alleen in behandeling genomen,
indien deze verkoper binnen 8 dagen na aflevering van de betreffende zaken, schriftelijk aangetekend bereikt hebben.
8.4 De technische onvolmaaktheden inherent aan de vervaardiging van textielzaken t.a.v. kwaliteit, kleur, omvang, gewicht,
uitvoering of dessins, kunnen echter nimmer gereclameerd worden en verkoper is hiervoor nimmer, behoudens opzet of grove
schuld, aansprakelijk.
8.5 Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.
8.6 Indien ingevolge dit artikel wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
8.7 Is de klacht gegrond bevonden, dan zal verkoper te hare keuze en tegen teruggave van de geleverde zaken, hetzij de
gereclameerde zaken binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht herleveren of voor zover mogelijk hiervoor vervangende
vergelijkbare zaken, vrij van gebreken, te leveren, dan wel de koper voor de teruggenomen zaken crediteren.
8.8 Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van
verkoper, op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
8.9 Verkoper is tot geen enkele garantie van zaken, hoe ook genaamd, gehouden indien en zolang de koper niet, niet behoorlijk
of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem betreffende die zaken uit zijn relatie met verkoper mocht
voortvloeien, terwijl bovendien iedere garantieverplichting van verkoper eveneens vervalt, indien en zodra geleverde zaken
door de koper of diens kopers zijn vervreemd, bewerkt of verwerkt, dan wel indien en zodra daarin veranderingen zijn
aangebracht, één en ander zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
8.10 De koper dient er steeds voor te zorgen dat alle reclames deugdelijk onderbouwd zijn, met meezending van alle bewijzen
die nodig zijn om de klacht in behandeling te kunnen nemen. Bij gebreke daarvan is de verkoper tot niets gehouden. 8.11
Wanneer onbruikbaar geraakte zaken worden vervangen, moeten deze onbruikbaar geraakte zaken onverwijld naar verkoper
worden opgestuurd en worden deze eigendom van verkoper.

Artikel 9 Ontbinding en opschorting
9.1 De verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
koper de verplichtingen niet zal nakomen.
- de koper verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat zich omstandigheden voordoen dat een
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
9.2 De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar. De verkoper
behoudt zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 kan verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan
tengevolge van de door haar verrichte diensten en/of geleverde zaken of andere schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of
samenhangt met de nakoming van de overeenkomst door verkoper.
10.2 De in het vorige lid opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van verkoper, diens leidinggevenden of diens ondergeschikten.
10.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de koper te wijten is aan de opzet of grove schuld van
verkoper, diens leidinggevende of diens ondergeschikten, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen
na het ontstaan daarvan schriftelijk aan verkoper te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van
verkoper, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de koper aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet
eerder heeft kunnen melden.
10.4 Indien verkoper ondanks het bepaalde in de voorgaande leden toch aansprakelijk mocht zijn jegens de koper, is haar
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de netto-factuurwaarde van de betreffende leverantie waarmee de schade verband

houdt.
10.5 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.
10.6 De koper vrijwaart verkoper tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor verkoper aansprakelijkheid
heeft uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden uitdrukkelijk begrepen werkstakingen in het bedrijf
van verkoper, oorlog, oproer, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van
verkoper of toeleveranciers, vertraagde toelevering, door welke oorzaak dan ook, van materialen of onderdelen die door
verkoper tijdig zijn besteld.
11.3 De verkoper heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Overige verplichtingen koper
12.1 Te allen tijde stelt uitsluitend de verkoper de adviesprijzen voor koper vast. Koper is verplicht de adviesprijzen van de
verkoper mede te delen aan derden aan wie koper de van verkoper verkregen zaken doorlevert.
12.2 Koper onthoudt zich van alle activiteiten, direct of indirect, die verkoper schade kunnen berokkenen, afbreuk kunnen
doen aan de verkooporganisatie of producten van verkoper of goede relaties met derden, alles in de ruimste zin des woords.
12.3 Indien koper constateert dat derden zonder daartoe bevoegd te zijn zaken van de verkoper binnen de regio van koper
aanbieden, dan wel dat derden adverteren op een wijze die strijdig is met de wijze van adverteren door verkoper, zal koper
hiervan onverwijld schriftelijk mededeling doen aan verkoper.

Artikel 13 Verkooporganisatie, kwaliteitsbewaking
13.1 Een koper wordt ingeval hij een (nieuw) filiaal opent niet automatisch beleverd ook in dat filiaal. Deze levering is
afhankelijk van voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
13.2 De koper doet reeds nu voor alsdan afstand van een eventueel recht op instelling van welke actie dan ook jegens verkoper
in verband met dit artikel en vrijwaart verkoper van acties van derden in dit verband.
13.3 Teneinde het merkbeeld van verkopers producten te waarborgen, mogen restantzaken uitsluitend doorverkocht worden
met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, tenzij deze zaken via het eigen verkooppunt van koper aan een
eindgebruiker of aan een andere door verkoper erkende koper verkocht worden, waartoe koper vrij is.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op elke koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrechten
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede
verstaan auteursrechten, modelrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, ter zake van door verkoper geleverde zaken, bij
verkoper of diens licentiegevers, ongeacht of koper daarvoor heeft betaald. Koper verkrijgt uitsluitend het recht om de

geleverde zaken weder te verkopen en de bevoegdheden die bij deze algemenen voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend
en/of voortvloeien uit de overeenkomst met verkoper. Het is koper verboden om al dan niet bewerkte verveelvoudigingen van
verkopers modellen te verhandelen of te produceren, direct of indirect, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van verkoper. Het is koper niet toegestaan om in de aan hem door verkoper geleverde zaken wijzigingen of
toevoegingen aan te (laten) brengen. Het is koper voorts niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de aan hem geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 17 Extra waarborgen
17.1 Koper garandeert steeds, en maakt zich daarvoor sterk, dat de toestemming van een eventuele echtgenoot, daar waar
vereist, aanwezig is.
17.2 Koper heeft de plicht verkoper tijdig te waarschuwen en te informeren, dit zo gedocumenteerd mogelijk, indien en zodra
hij redelijkerwijs kan en moet voorzien dat hij in financiële moeilijkheden komt, opdat verkoper samen met hem in staat is te
bezien waar en hoe verbetering in de gang van zaken kan worden aangebracht en waar en onder welke voorwaarden verkoper
hulp kan bieden, alles in beider belang.

