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Algemene Leveringsvoorwaarden voor levering  
                                 Aan niet-consumenten. 
 
Van COUTURE HIPPIQUE  
 
Gedeponeerd bij KvK onder nummer 24288163. 
 
 
Algemeen: 
 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 
Gebruiker                         : COUTURE HIPPIQUE  
Opdrachtgever /Koper    : De wederpartij van de gebruiker. 
Overeenkomst                 : De overeenkomst tussen de gebruiker en koper. 
 
VOORWAARDEN: 
 
Artikel 1 

1 Deze voorwaarden zijn op alle door Couture Hippique afgesloten overeenkomsten van toepassing, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en verkoopvoorwaarden van 
afnemers of opdrachtgevers, binden slechts voor zover zij niet afwijken van deze voorwaarden. 

 
2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de 

uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld. 
  
3 Wanneer in een overeenkomst door Couture Hippique van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt 

deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en ook door 
Couture Hippique schriftelijk is bevestigd. 

 
4 Alle bepalingen, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverminderd  

               hun geldigheid behouden.  
 

Aanbiedingen en overeenkomsten 
Artikel 2 

1 Schriftelijke offertes en mondelinge aanbiedingen van Couture Hippique zijn te allen tijde vrijblijvend, 
ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. 

2 Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.  
3 Alle overeenkomsten of wijzigingen van overeenkomsten binden eerst na schriftelijke bevestiging van 

Couture Hippique. 
4 Iedere overeenkomst bevat de opschortende- dan wel ontbindende voorwaarde, dat van voldoende 

kredietwaardigheid van de afnemer/opdrachtgever zal blijken, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van 
Couture Hippique 

5 Overschrijding van de levertijd of van de tijd waarbinnen Couture Hippique haar prestaties heeft, door 
welke oorzaak ook, geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der 
overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende.  

6 In catalogi en prijslijsten opgenomen afbeeldingen, tekeningen e.d. vermelde gegevens zijn niet 
bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen 
ondertekend contract of een door Couture Hippique ondertekende opdrachtbevestiging.  

7 Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen 
in uitvoering blijven voorbehouden aan Couture Hippique  

8 Couture Hippique is niet tot vervolg leveringen van reeds geleverde producten gehouden, indien deze 
producten uit productie zijn genomen of om enige reden uit het verkoopprogramma zijn genomen.  

9 Nadat een opdracht bij Couture Hippique is ontvangen worden wijzigingen in de opdracht tot 2 
werkdagen na ontvangst van de order toegestaan.  

10 De opdrachtgever dient rekening te houden met een eventuele verlenging van de levertijd. Eventuele 
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

11 Een overeenkomst is eerst bindend indien door beide partijen ondertekend en de aanbetaling van
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 20% aan Couture Hippique is ontvangen. 
12 Koper en/of verkoper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen 
 en door personen van wie verkoper en/of koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren. 
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Artikel 3 

1 Alle door Couture Hippique afgesloten overeenkomsten worden geregeerd door Nederlands recht. 
Ook die, welke in het buitenland, zoals in de EU landen en U.S.A, zijn gesloten, zijn onderworpen aan 
het Nederlands Recht. Alle geschillen en vorderingen voortkomende uit of verband houdende met de 
door Couture Hippique afgesloten overeenkomsten, zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter 
worden beslist door de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging, tenzij het kantongerecht 
daartoe bevoegd is, of tenzij Couture Hippique er de voorkeur aan geeft de wederpartij aan te 
spreken voor de bevoegde Rechter van de plaats van haar vestiging.  

 
 

Prijzen  
Artikel 4       

1 Prijzen en offertes zijn exclusief BTW, transportkosten, kosten van verpakkingsmaterialen en andere 
heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.  

2 Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.  
3 Aanbiedingen:  
 - kortingen boven de 5% dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij Couture Hippique. 
 - 5% korting onder de verkoopadviesprijs, doorgevoerd door de opdrachtgever, is te allen tijde 

toegestaan. 
 
Levering  
Artikel 5 

1 Transport van de goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
2 Voor verzendingen met waarde van minder dan 450, - euro netto factuurwaarde, exclusief 

omzetbelasting, worden de transportkosten in rekening gebracht.  
3 Verzendingen met een waarde van meer dan 450, - euro netto factuurwaarde, exclusief 

omzetbelasting wordt franco huis geleverd binnen Nederland. Voor België en andere landen geldt 
franco tot aan de Nederlandse grens. Leveringen geschieden één keer per week.  

4 Transportkosten voor onderhoudsproducten komen te allen tijde ten laste van de opdrachtgever cq 
koper.  

5 Levering heeft plaatsgevonden, zodra de producten door de transporteur zijn afgenomen bij Couture 
Hippique.  

6 Couture Hippique behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen en die gedeelten te 
factureren.  

7 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door haar bestelde producten. 
8 Orders met een netto orderbedrag onder de 50, - euro exclusief BTW, krijgen een toeslag van 3,50 

euro administratiekosten.  
9 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat 

Couture Hippique deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem 
volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreken, dan komen 
de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.  

 
Levertijd 
Artikel 6  

1 De opgaven van de leveringstermijn in aanbiedingen en/of contracten worden naar beste weten 
gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Bij overschrijding van deze termijnen zal 
Couture Hippique, in overleg treden met de opdrachtgever. De leveringstermijnen zijn nimmer als 
fatale termijnen te beschouwen. 

2 Indien op verzoek van de opdrachtgever de order wordt uitgesteld of wel bespoedigd, heeft Couture 
Hippique het recht op vergoeding van de voor haar daaruit voortvloeiende kosten. Tevens dient de 
betaling van de order voor de aflevering voldaan te worden.  

3 Overschrijding van de levertijd of van de tijd waarbinnen Couture Hippique haar prestaties heeft 
toegezegd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding, 
ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichtingen uit deze overeenkomst 
voortvloeiende.  
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Betaling 
Artikel 7 

1 Betaling dient voor de aflevering te geschieden, direct na ontvangst van de factuur, mits schriftelijk 
anders is overeengekomen. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.  

2 Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken zijn aan een geleverd product, is hij niet 
gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde 
zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.  

3 Alle goederen blijven eigendom van Couture Hippique, totdat de opdrachtgever alle kosten uit hoofde 
van leveringen verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Couture Hippique heeft 
voldaan.  

4 Indien een opdrachtgever zijn openstaande facturen na de vervaldatum niet heeft voldaan, is Couture 
Hippique gerechtigd, verdere leveringen te staken zulks zonder enige gehoudenheid tot 
schadevergoeding.  

 
Risico 
Artikel 8 

1 Leveringen zijn voor risico van de opdrachtgever, vanaf het ogenblik waarop de transporteur de 
producten heeft afgehaald voor verzending naar de opdrachtgever. 

 
Reclamering en garantie 
Artikel 9 

1 Geleverde producten worden niet anders gegarandeerd dan overeenkomstig de eventuele 
garantiebepalingen van de fabrikant en producent van de betreffende goederen. Indien eventuele 
reclamaties buiten garantie vallen, zullen de kosten door de opdrachtgever voldaan dienen te worden.  

2 Reclamaties op zendingen dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te 
worden gemeld en door Couture Hippique te zijn ontvangen. 

3 Indien de klacht tijdig is gedaan en gegrond is, is de afnemer verplicht Couture Hippique in de 
gelegenheid te stellen aan de klacht tegemoet te komen.  

4 Couture Hippique is niet aansprakelijk voor ondeugdelijke levering of niet behoorlijke uitvoering der 
overeenkomst indien: 
- niet tijdig, schriftelijk is kennisgegeven van de klacht; 
- Couture Hippique niet in staat is gesteld om aan een tijdige ingediende en gegronde klacht 

tegemoet te komen; 
- Sprake is van ondeskundige behandeling of onvoldoende zorg door de afnemer.  

5 Couture Hippique is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het wassen, verven, stomen en 
reinigen van de gekochte goederen.  

6 Retournering van de geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van 
Couture Hippique, onder de door haar opgestelde voorwaarden.  

7 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Couture Hippique 
herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de eventuele garantieverplichting 
onmiddellijk.  

8 Gedeeltelijke of gehele creditering van geretourneerde zaken zal nimmer plaatsvinden.  
9 Slechts schone en gewassen artikelen die ter reclamering aangeboden worden, worden in 

behandeling genomen. Tevens dienen de artikelen voorzien te zijn van een duidelijke kassabon of 
factuur. Niet zuivere artikelen of artikelen zonder toevoeging van kassabon of factuur worden per 
omgaande geretourneerd op kosten van de afzender.  

 
Aansprakelijkheid 

Artikel 10 
1 Couture Hippique is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke  

oorzaak dan ook, van producten en overige zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn 
gesteld.  

 
Overmacht, Opschorting en ontbinding 
Artikel 11 

1 Overmacht ontslaat Couture Hippique van de contractuele verplichtingen jegens de cliënt. Onder 
overmacht wordt verstaan iedere niet voorziene omstandigheid, welke op de bedrijfsactiviteiten 
dusdanige invloed uitoefent, dat de overeengekomen afspraken niet nageleefd kunnen worden. 

2  In geval van tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever heeft Couture Hippique te allen tijde 
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het recht de overeenkomst te ontbinden en het recht haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te 
schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enigerlei vorm 
van schadevergoeding.  
Indien de opdrachtgever in surseance van betaling is, dan heeft Couture Hippique het recht om de 
gesloten overeenkomst te ontbinden en de eventuele reeds geleverde goederen terug te [laten] halen. 

 
Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden 
Artikel 12 

1 Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Couture Hippique geleverde zaken 
eigendom van Couture Hippique totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Couture 
Hippique op Koper, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan.  

2 Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan 
over te dragen, uitgezonderd de door Couture Hippique geleverde zaken, die Koper in het kader van 
normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of 
gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 11 heeft Couture Hippique alle recht om alle door haar 
geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te 
nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is dan iedere 
vordering van Couture Hippique terstond volledig opeisbaar.  

3 Voor het geval Couture Hippique zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu 
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Couture Hippique, of een door deze aan 
te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Couture Hippique 
(kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.  

 
Artikel 13 

1 Voor alle aangelegenheden waarin de voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands 
Recht. 

 
 
Rotterdam, 01 november 2010, 
 
Jose V.M. Kouwenhoven 
 
Namens: 
 
COUTURE HIPPIQUE 
ROTTERDAM/NEDERLAND 
 
 


