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Artikel 1 Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Schoot Pompcentrum B.V."
(hierna te noemen: Van Schoot) met derden (hierna te noemen: de opdrachtgever) deze algemene
voorwaarden van toepassing.
Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door
Van Schoot binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever zijn aanvaard, worden herroepen.
Indien de aanbieding betrekking heeft op bulkzaken c.q. grote orders is Van Schoot hieraan eerst gehouden
indien zij de mogelijkheid heeft gehad proef te draaien op door de opdrachtgever aan te leveren
proefmodellen c.q. monsters en zij binnen twee werkdagen na dit proefdraaien de aanbieding schriftelijk
bevestigt. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor
Van Schoot normale werktijden.
Artikel 3 Gebondenheid
Van Schoot zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk
door haar zijn aanvaard.
Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit schriftelijke bevestiging van Van Schoot danwel uit het
begin van uitvoering van Van Schoot, binnen tien dagen nadat de bedoelde aanvullende opdracht door haar
is ontvangen. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Van Schoot zijn niet
bindend voorzover ze niet schriftelijk zijn bevestigd. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen
alle werknemers die geen procuratie hebben.
Artikel 4 Prijzen
De door Van Schoot opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten, die ingevolge
overeenkomst tussen partijen, ten laste van de opdrachtgever komen. Hierbij komen in ieder geval de kosten
die gepaard gaan met retourzendingen door de opdrachtgever en de kosten die gepaard gaan met het
transport, de opslag en de administratie van zaken die door de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht
onnodig worden meegezonden, voor rekening van de opdrachtgever. Voor bijzondere prestaties, ongewone,
bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan Van Schoot een extra, naar billijkheid
vast te stellen, vergoeding in rekening brengen. Reparaties worden gefactureerd op basis van nacalculatie.
De door Van Schoot in rekening gebrachte prijs heeft nimmer een relatie met de waarde van het verwerkte
artikel. De bij de prijslijsten van Van Schoot bijgevoegde bijlage genaamd: "Enkele tips ....... " en de
voorwaarden die staan vermeld onderaan de prijslijsten zijn naast deze voorwaarden onverkort van
toepassing.
Artikel 5 Levering en risico
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt transport voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit zijn van Van Schoot. Indien
Van Schoot ingevolge de overeenkomst ritsen of andere fournituren in de door de opdrachtgever geleverde
zaken dient te verwerken, zal zij naar eigen inzicht een bijpassende kleur of soort hiervoor gebruiken, tenzij
de opdrachtgever zelf bijpassende ritsen of fournituren heeft aangeleverd. Het vorenstaande geldt tevens

voor het gebruik van garens. Van Schoot is niet aansprakelijk voor schade aan stoffen en materialen
tengevolge van normale stik- en/of strijkbehandelingen, indien opdrachtgever niet vooraf schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt dat het kwetsbaar materiaal betreft. Voorts is Van Schoot niet aansprakelijk voor schade die
wordt veroorzaakt door in de zaken nog aanwezige spelden. Alle door de opdrachtgever aan te leveren
zaken dienen zonder spelden te worden aangeleverd. Modelveranderingen geschieden voor risico van de
opdrachtgever. Veranderingen, reparaties en reiniging aan gedragen kleding geschiedt geheel voor risico van
de opdrachtgever. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Van Schoot kan blijven werken als ten
tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige zaken hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding
van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is
overeengekomen. Van Schoot is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade
wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de
opdrachtgever Van Schoot een termijn moet gunnen van tenminste vijf werkdagen om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de
opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet door Van Schoot kunnen worden geleverd, staan de zaken ter
beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Artikel 6 Retentierecht
Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Van Schoot heeft voldaan danwel aan
andere verplichtingen niet heeft voldaan die voortvloeien uit de tussen Van Schoot en de opdrachtgever tot
stand gekomen overeenkomst, is Van Schoot gerechtigd de geleverde zaken onder zich te houden en hierop
haar recht van retentie uit te oefenen. De opdrachtgever draagt alsdan vanaf het moment van levering het
risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Van
Schoot zal van het haar toekomende retentierecht geen gebruik maken wanneer de opdrachtgever ten
behoeve van de in dit artikel bedoelde kosten en verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 7 Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is opdrachtgever verplicht Van
Schoot een redelijke termijn te gunnen, waarbinnen Van Schoot in overleg met de opdrachtgever de
overeenkomst zodanig aan de gewijzigde omstandigheden zal trachten aan te passen dat de uitvoering van
de overeenkomst weer mogelijk wordt. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Van
Schoot onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd,
alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer en werkstakingen alsmede de situatie dat de uitvoering
van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaken die moeten worden geleverd teniet gaan of verloren
raken zonder dat dit aan Van Schoot kan worden toegerekend. Indien Van Schoot en de opdrachtgever
hieromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen en de uitvoering daardoor blijvend onmogelijk is, zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Van Schoot is slechts
aansprakelijk voor de schade aan de te leveren zaken, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone
omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Van Schoot in verband met de in de
confectiebranche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen. Het vorenstaande betekent onder meer dat
niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de
opdrachtgever hiermede begrepen, tegen welke risico's de opdrachtgever zich zonodig zelf zal dienen te
verzekeren, terwijl voorts de door Van Schoot te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de
schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever te betalen prijs. De maximaal mogelijke
vergoeding bedraagt 5 keer de door de opdrachtgever te betalen prijs. Voor gedragen goederen en goederen
welke niet uit het verkoopassortiment van de opdrachtgever afkomstig zijn, geldt als maximum vergoeding de
aan de opdrachtgever berekende prijs.
Artikel 8 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Ofwel á contant ten kantore van Van Schoot,
ofwel op een door Van Schoot aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen.

Artikel 9 Verzuim van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Van Schoot
verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente
verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden,
wordt het in de vorige zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd. Indien de opdrachtgever niet tijdig
betaald, is Van Schoot gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan mits hij de
opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is
uitgebleven. Indien Van Schoot tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten voor rekening van de opdrachtgever. Van Schoot is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de
verschuldigde hoofdsom. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever en indien de
financiële situatie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Van
Schoot, is Van Schoot gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst (en) op te schorten totdat voor
de deugdelijke betaling daarvan door de opdrachtgever ten genoege van Van Schoot zekerheid is gesteld, en
deze zekerheid door Van Schoot is verkregen.
Artikel 10 Reclamaties of klachten
De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Van Schoot terzake schriftelijk
heeft geprotesteerd en de desbetreffende zaak niet binnen voornoemde termijn, voorzien van de oude en een
nieuwe pompkaart aan Van Schoot heeft geretourneerd. Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8
dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. De opdrachtgever verliest alle rechten en
bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven
vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Van Schoot niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te
herstellen.
Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen
en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
Rechter te Almelo.

