ALGEMENE VOORWAARDEN Suits For Dudes
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 16-07-2013 onder nummer 52197115

Artikel 1 - Algemeen
Suits For Dudes houdt zich hoofdzakelijk bezig met zowel de door de leverancier te leveren zaken als het
ontwerpen, vervaardigen en verkopen van textielproducten
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan
Suits For Dudes worden verstrekt ter zake van de Diensten en/of Producten, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen.
Artikel 3 –Verrichten Diensten door en/of Producten Suits For Dudes
3.1 Suits For Dudes zal de overeengekomen Diensten naar beste vermogen vervullen en haar
Producten naar beste vermogen leveren met alle haar ten dienste staande middelen en met
inachtneming van de regels, die naar de maatstaven van goed opdrachtnemerschap, in de
beroepsuitoefening gebruikelijk zijn. In het bijzonder erkent opdrachtgever dat
in geval de opdrachtnemer opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van
cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanleveren van
direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit
Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle
benodigde documenten, informatie en gegevens, waaronder in het bijzonder de maten. Opdrachtgever
staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde gegevens
Artikel 5 - Facturatie en betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te
vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting
wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Suits For Dudes.
5.2 Bij iedere order dient opdrachtnemer 50% van het totaalbedrag inclusief BTW vooruit te betalen,
Opdrachtnemer zal bij plaatsing van order een orderbevestiging sturen met daarin zowel de hoogte van de
aanbetaling als de totale hoogte van de factuur. Bij verzending zal er een factuur worden meegestuurd.
5.3 In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de
door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke
(incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de
wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor
zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog
na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van
aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of
bedrijf dan maakt de Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling
van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden
vastgesteld op een bedrag gelijk aan 75%van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van€1000,-voor iedere
gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.”
5.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Suits For Dudes de
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de
kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van
deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten
overschrijden, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
5.5 De door Suits For Dudes gehanteerde tarieven kunnen tussentijds worden herzien, waarbij in
ieder geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.
Kostenbegrotingen door Suits For Dudes verstrekt aan opdrachtgever dragen te allen tijde
een vrijblijvend en indicatief karakter.
5.6 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening
gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is
overeengekomen

6 Levering en levertijd
6.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in
gebreke te worden gesteld.
6.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen; A. de dag van
totstandkoming van de overeenkomst; B. de dag van ontvangst door de leverancier van de
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen
en dergelijke; C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de
overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6.3 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier
gerechtigd de levering op te schorten, - dan wel overeenkomst voor zover niet uitgevoerd,
geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel
uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadeverhouding aan
cliënt te betalen.
6.4 Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden verstaan elke
van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede van zover daar niet reeds onzer
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van
haar leverancier
6.5 Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf
toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
6.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen
gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn
of andere opstalplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering.
6.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken worden geacht door
leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt
aangeboden en/of zodra de zaken in of op het voermiddel zijn geladen
6.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en
rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle
transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor
rekening risico van de verzender komt.
6.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar beste weten, doch
zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen.
De transport kosten zijn voor rekening van cliënt.
6.10 Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit
slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken.
7 Reclamaties
7.1 Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen aangetekend schriftelijk
binnen acht dagen na levering der zaken te gescheiden, bij overschrijding waarvan
leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
7.2 Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen aangetekend
schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo 10 dagen na
levering der goederen welke termijn als verval termijn gelden heeft. Opdrachtnemer heeft hierbij de
mogelijkheid de gebreken binnen 30 dagen te herstellen tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Reclames terzake van de hoogte van de door de leverancier verzonden facturen dienen
binnen acht dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk te worden gemeld, welk termijn
als vervaltermijn te gelden heeft.
7.4 Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden getrokken diensten, zaken
en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover in deze mate
waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan
leveranciergarantie heeft gegeven.
7.5 Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden
vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei
andere wijze van aanvullende (gevolg)schadevergoedingverplichting.
8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde
goederen totdat de inkoopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
8.2 Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overkomst ten behoeve van
cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom
eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
8.3 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van de vorderingen die de

leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer
van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
8.4 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgedaan mag deze de
zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader
van de normalen uitoefening van zijn bedrijf waarbij de cliënt zich verplicht om, in geval van
verkoop op krediet, van zijn afnemers en eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
bepaalde in dit artikel.
8.5 Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede
grond heeft te vrezen dat hij die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal
cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de
oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Suits For Dudes aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend
geval tot uitkering overgaat.
9.2 Indien er voor zover Suits For Dudes onverminderd het bovenstaande jegens opdrachtgever
aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, die aanleiding gaf tot de schade.
In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,00.
9.3 Suits For Dudes zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door cliënt.;
fouten en/of gebreken;
iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen.
Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens
Suits For Dudes, zal opdrachtgever Suits For Dudes hiervan vrijwaren.
9.4 Suits For Dudes is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
9.5 Iedere aansprakelijkheid, die voortvloeit uit handelen of nalaten van door Suits For Dudes
ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van Suits For Dudes, is
beperkt tot de omvang van de op die derden rustende verplichtingen als rechtstreeks
gevolg van louter de werkzaamheden die zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst
tussen opdrachtgever en Suits For Dudes.
Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging
10.1 Suits For Dudes heeft het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst, de tussen Suits For Dudes en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor
zover deze nog niet zijn uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de
opdrachtgever betaling te vorderen voor de werkzaamheden die reeds verricht zijn, alsook
van de kosten die gemaakt zijn veroorzaakt door eventueel verzuim van de opdrachtgever,
indien:
a. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan haar verplichting, die voor
hem uit de met Suits For Dudes gesloten overeenkomst voortvloeit na daartoe door
middel van een brief inhoudende een termijn waarbinnen alsnog dient te worden
nagekomen aangemaand, aan haar verplichtingen te voldoen;
b. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, althans een besluit daartoe
genomen wordt, de zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever wijzigt,
c. de opdrachtnemer dan wel een derde surséance van betaling en/of faillissement van de
opdrachtnemer heeft aangevraagd.
Artikel 11 – recht- en forumkeuze
Op alle tussen Suits For Dudes en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlandse
recht van toepassing. Voor geschillen zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank te
Haarlem bevoegd zijn.	
  

	
  

