
 
 
 
 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  
VAN “The Collections” TE WOERDEN 

zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland te Utrecht  
op 1 februari 2015 onder het nummer 62287435 

 
 
ARTIKEL 1  DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden (verder te noemen: “Voorwaarden”) worden de hierna volgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 
“The Collections” Mevrouw J.M. van der Spiegel-Moermond(tevens) handelend onder de naam “The Collections” 

gevestigd te ( 3443 DZ) Woerden aan de De Veste 26 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
voor Midden-Nederland te Utrecht onder het nummer: 62287435.  

“Product(en)” roerende zaken in de meeste ruime zin des woords, welke door The Collections wordt verkocht, 
geleverd en/of verhandeld.  

“Koper” ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een product van The Collections koopt en/of afneemt 
alsmede iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die The Collections de opdracht heeft gegeven 
om één of meerdere Producten te leveren en/of ten behoeve waarvan The Collections een Product 
levert.  

“Overeenkomst” iedere overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt Product die tussen The 
Collections en de Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle  
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. 

“Partijen” The Collections en de Koper die in een (contractuele) rechtsverhouding met elkaar staan. 
“Levering” de feitelijke ter beschikkingstelling van het gekochte Product aan Koper. 
“Offerte” in meer of mindere mate gespecificeerde opgave van onder ander de prijs van het Product en de 

begroting van de aan die de aan de Levering verbonden kosten/prijs. 
 
 
ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID 
2.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanbiedingen, diensten en leveringen van The Collections 

alsmede op alle Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele en toekomstige 
rechtsverhoudingen, tussen The Collections en Koper. 

2.2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze 
Voorwaarden volledig van kracht blijven. The Collections en de Koper zullen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen in die zin dat de strekking van 
de Overeenkomst behouden blijft. 

2.3.  De algemene voorwaarden van de Koper binden The Collections slechts voor zover The Collections deze voorwaarden 
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

2.4. Van deze Voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken, indien en voorzover deze afwijkingen uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.  

 
ARTIKEL 3  AANBIEDINGEN 
3.1  Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven en Offertes – van The Collections zijn vrijblijvend en slechts te 

beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.  
3.2  Orders, Overeenkomsten en afspraken zijn voor The Collections eerst bindend nadat deze door The Colletions door zijn 

bevestigd, dan wel zodra The Collections met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang heeft genomen. 
3.3. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding en/of Offerte van The Collections worden beschouwd als verwerping 

van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die The Collections niet bindt. Een nieuw aanbod is 
eerst van The Collections bindend, nadat The Collections deze schriftelijk heeft aanvaard. 

3.4. Medewerkers zijn slechts na een uitdrukkelijke en schriftelijke machtiging van de directie van The Collections bevoegd 
The Collections te binden. 



 
ARTIKEL 4  PRIJZEN 
4.1  Alle in aanbiedingen, Offertes, Overeenkomsten en facturen vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele 

verzend-, transport-, portokosten en eventueel andere van overheidswege op te leggen heffingen, tenzij schriftelijk 
nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen.  

4.2. Prijzen die zijn vermeld in aanbiedingen worden geacht slecht te gelden als vrijblijvende prijsindicatie, tenzij 
schriftelijke nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen.  

4.3. The Collections heeft het recht om prijsstijgingen door te berekenen aan de Koper, indien zich, tussen de dag van het 
tot stand komen van de Overeenkomst en de dag dat het Product aan de Koper ter beschikking wordt gesteld, 
voorziene en onvoorziene kostprijsverhogingen - waaronder doch niet uitsluitend terzake materialen, onderdelen, 
(invoer)heffingen, belastingen, loon en transport - hebben plaatsgevonden. Indien de hiervoor bedoelde prijsverhoging 
meer dan 15 % bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de schriftelijke aankondiging 
hierover, per aangetekende brief te ontbinden.  

4.4  Kosten voor wijzigingen in de Overeenkomst, betrekking hebbende op de uitvoering en/of aantallen, worden door The 
Collections aan de Koper in rekening gebracht. 

4.5  De inhoud van de aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten gelden niet automatisch voor nieuwe bestellingen of 
nabestellingen. 

 
ARTIKEL 5  BETALING 
5.1. The Collections is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de koopprijs dan wel zekerheid voor de betaling van de 

koopprijs te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn verplichting tot vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, is 
The Collections gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen voortkomende 
uit de gesloten overeenkomst op te schorten.  

5.2.  Indien in afwijking van artikel 6.1. een termijn voor betaling is overeengekomen of een termijn van betaling is vermeld 
in de factuur, dan dient de betaling binnen de overeengekomen of in de factuur vermelde termijn te geschieden op een 
door The Collections aangegeven wijze en in door The Collections aangegeven valuta. 

5.3. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan The Collections verschuldigde. Bezwaren tegen 
de hoogte van een factuur en/of koopprijs schorten de betalingsverplichtingen niet op. De Koper die geen beroep 
toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is evenmin gerechtigd om de 
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. De Koper dient tevens aan haar betalingsverplichtingen 
te voldoen, indien zij aanspraken heeft op The Collections die verband houden met garantie ingevolge artikelen 9.1 tot 
en met 9.4 van deze Voorwaarden. Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is de Koper in verzuim zonder dat 
hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. De Koper is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, of 
per gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag. Deze rente is ook verschuldigd in geval uitstel van betaling wordt 
overeengekomen. 

5.4.  Bij overschrijding van een betalingstermijn door de Koper, is het totaal openstaande factuurbedrag, alsmede de overige 
openstaande facturen, zonder ingebrekestelling direct opeisbaar. In dat geval is Koper tevens terstond en van 
rechtswege in verzuim en is vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is geworden een vertragingsrente verschuldigd 
van 1% per maand over het openstaande bedrag. 

5.5. Alle kosten welke verbonden zijn aan de incasso van het door de Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor 
rekening van de Koper. De incassokosten worden gefixeerd op 20 % van de hoofdsom met een minimum van een 
bedrag van € 150,--. 

5.6.  Door de Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens ter aflossing van de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Koper meldt dat betaling 
betrekking zou hebben op latere facturen.  

5.7. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatelestelling van de Koper, overdracht of staking van de 
onderneming van de Koper, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van The Collections op 
de Koper terstond opeisbaar. 

5.8.  The Collections is bevoegd de vorderingen op de Koper te verpanden aan derden. 
5.10  Ter beoordeling van The Collections zal levering op rekening uitsluitend plaatsvinden, nadat een door The Collections 

ingeschakelde kredietbeoordelaar een positieve limietbeslissing heeft vastgesteld op de Koper. Indien de ingeschakelde 
kredietbeoordelaar een negatief advies geeft, dan heeft The Collections het recht om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat The Collections gehouden is enige verplichting uit de overeenkomst na te komen. 
Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van schade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 6  LEVERING EN RISICO 
6.1.  De opgegeven leveringstermijn in aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten gelden slechts bij benadering en zullen 

zoveel mogelijk in acht worden genomen. The Collections neemt ten aanzien van de afgesproken levertijden geen 
enkele garantie op zich. De niet tijdige levering geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, ontbinden van de 
Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens The Collections, behoudens het geval sprake is van grove 
schuld aan de zijde van The Collections 

6.2. De leveringstermijn gaat in op de dag dat tussen Partijen een Overeenkomst is gesloten. Indien tussen Partijen is 
overeengekomen dat een bedrag vooruitbetaald zal worden, dan zal in afwijking van de vorige zin de leveringstermijn 
ingaan op de dag dat The Collections de vooruitbetaling van de Koper heeft ontvangen.  

6.3. Verzuim van The Collections op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat 
The Collections in gebreke is gesteld bij een aangetekende brief, waarbij The Collections een redelijke termijn voor 
nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

6.4. De Levering geschiedt af fabriek. Zodra het Product c.q. de Producten af fabriek aan de Koper ter beschikking is c.q. zijn 
gesteld, dan gaat het risico terzake de gekochte Producten over op de Koper. Alsdan beschikt de Koper uitsluitend voor 
zijn rekening en risico over het Product c.q. de Producten.  

6.5.  Desgevraagd kan het vervoer naar een bestemming binnen of buiten Nederland voor de Koper door The Collections 
worden geregeld. Kosten van vervoer en verzending komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening 
van de Koper. The Collections aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het vervoer. Risico van het vervoer 
komt voor rekening en risico van de Koper. Tegen verlies en/of beschadiging van de te vervoeren lading dient door de 
Koper zelf een transportverzekering te worden afgesloten.  

6.7.  Het is The Collections toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is The  
Collections bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

6.8. Retourzendingen aan The Collections zijn niet toegestaan, tenzij The Collections daarvoor toestemming verleent. 
Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Koper. 

6.9  The Collections heeft het recht om maximaal 10% meer aan de Koper te leveren en bij de Koper in rekening te brengen, 
dan hetgeen de Koper besteld heeft.  

6.10.  De Koper is verplicht de gekochte Producten op de overeengekomen levertijd af te nemen. Indien geen levertijd tussen 
partijen is overeengekomen, dan is de Koper verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop 
deze conform artikel 6.4. van deze Voorwaarden, aan de Koper ter beschikking worden gesteld. Indien Koper in 
gebreke blijft de gekochte Producten tijdig af te nemen, dan is The Collections gerechtigd de Producten te factureren 
en is het gehele factuurbedrag terstond opeisbaar. The Collections is bovendien gerechtigd de kosten voor opslag, en 
eventuele verdere kosten ten gevolge van het te late afnemen door de Koper, door te berekenen. Eventuele tijdelijke 
opslag geschiedt voor risico van de Koper. 

 
ARTIKEL 7  EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1.   De eigendom van de verkochte Producten van The Collections gaat, niettegenstaande de feitelijke ter 

beschikkingstelling, eerst over op de Koper nadat: 
a) de Koper alle betalingsverplichtingen uit deze Overeenkomst en eerdere Overeenkomsten heeft voldaan, en 
b) de Koper alle eventuele vorderingen van The Collections op Koper die betrekking hebben op de kosten voor het    
leveren van Producten, de kosten terzake de door The Collections verrichte werkzaamheden alsmede uit hoofde van 
schadevergoeding die verband houdt met het tekortschieten van Koper in de nakoming van de met The Collections 
gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes, heeft betaald. Eerst na volledige betaling 
van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de Producten. 

7.2. Het door The Collections geleverde, dat ingevolge artikel 7.1. van deze Voorwaarden onder het eigendomsvoorbehoud 
valt, mag niet door de Koper worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet 
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

7.3.  De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van 
The Collections te bewaren, en deze te verzekeren tegen de risico’s van brand, ontploffing, schade en diefstal. Op 
eerste verzoek van The Collections daartoe zal de Koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband 
cederen aan The Collections.  

7.4.  Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen jegens The Collections niet nakomt, heeft deze het recht de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Dit geldt eveneens wanneer The Collections goede grond 
heeft te vrezen dat de Koper in zijn verplichtingen zal tekortschieten. Aan The Collections en haar werknemers komt 
het onherroepelijke recht toe het terrein van de Koper te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen 
te verschaffen.  

7.5. Voor het geval The Collections haar onder de artikelen 7.1. en 7.4 genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Collections en door The 
Collections aan te wijzen derden om al die plaatsen bij de Koper te betreden waar de eigendommen van The 
Collections zich bevinden en deze terug te nemen. 

7.6.  Terugname van goederen geschiedt tegen de door The Collections vastgestelde prijs. Deze vaststelling geschiedt op 
basis van de bij terugname geldende marktwaarde, verminderd met de door The Collections gemaakte kosten. 

 
 
 
 



 

Artikel 8.  INSCHAKELEN DERDEN  
 
8.1. The Collections heeft te allen tijde het recht (gedeeltelijk) om, ten behoeve van het leveren van de gekochte 

Producten aan de Koper, Medewerkers werkzaamheden te laten verrichten. 
8.2. De in deze Voorwaarden neergelegde bepalingen zijn op de werkzaamheden  van alle  Medewerkers één op 

één van toepassing, waarvan The Collections in de rechtsverhouding met de Koper gebruik maakt. 
8.3. Medewerkers kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle aan die Overeenkomst te ontlenen 

verweermiddelen, als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.  
8.4. Derden, niet zijnde de Koper, kunnen aan deze Voorwaarden geen rechten jegens The Collections ontlenen, 

ook niet in die gevallen dat de door The Collections te leveren Product c.q. Producten uiteindelijk voor een 
derde tot voordeel strekken of deze hierbij anderszins belang heeft, tenzij tussen The Collections  en de 
Koper uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

 
ARTIKEL 9  RECLAME 
9.1.  Koper is verplicht, terstond nadat The Collections het Product c.q. de Producten aan de Koper ter beschikking heeft 

gesteld, het Product c.q. de Producten grondig te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken.  
9.2. Reclamaties ten aanzien van geleverde aantallen colli en de staat daarvan dienen terstond op verzendbewijzen te 

worden vermeld. 
9.3. Andere zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen die Koper bij inspectie als bedoeld in artikel 

9.1. van deze Voorwaarden heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, anders dan de gebreken genoemd onder 
artikel 9.2. van deze Voorwaarden dienen binnen vier dagen nadat het Product c.q. de Producten aan Koper ter 
beschikking is c.q. zijn gesteld, schriftelijk per aangetekende brief aan The Collections te worden gemeld onder opgave 
van de aard van de gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen.  

9.4.  (Niet zichtbare) gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen die de Koper niet bij de in artikel 9.1. van deze 
Voorwaarden bedoelde inspectie had kunnen ontdekken dienen binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk aan The 
Collections te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of 
afwijkingen. 

9.5.  Reclamaties over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
9.6. Na het ongebruikt verstrijken van de in artikelen 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. en 9.5. van deze Voorwaarden genoemde 

reclamatietermijnen wordt de Koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan vervalt 
iedere aansprakelijkheid voor gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen waartegen niet (tijdig) was 
geprotesteerd.   

9.7. Het recht van reclamatie vervalt indien het Product na terbeschikkingstelling geheel danwel gedeeltelijk in gebruik is  
genomen, geheel of gedeeltelijk wordt/is bewerkt/gewijzigd of wordt doorgeleverd.  

9.8. Het in behandeling nemen van een reclamatie betekent niet dat daarmee erkend wordt dat de reclamatie tijdig en/of 
terecht is ingediend.  

9.9. Bij de beoordeling van een levering moet voor de vraag of gereclameerd kan worden, worden uitgegaan van de 
gemiddelde kwaliteit van de levering. De Koper kan de levering niet afkeuren of reclameren indien een gedeelte kleiner 
dan 10% van de totale levering van het verwachte kwaliteitsniveau afwijkt. 

9.10. Geringe afwijkingen in design, formaat, kleur, gewicht en kwaliteit geven geen reden tot afkeuring van de order en 
evenmin tot reclameringen.  

9.11. Bij gegrondbevinding van een reclamatie zal The Collections, zulks uitsluitend te harer beoordeling, het geleverde 
geheel/gedeeltelijk vervangen, het geleverde geheel/gedeeltelijk herstellen, dan wel tot een maximum van de 
factuurwaarde een vergoeding voldoen. The Collections is nimmer verplicht tot een verdere kosten- of 
schadevergoeding. De Koper blijft verplicht tot afname en betaling van koopprijs van het Product en heeft geen recht 
de betaling te weigeren of op te schorten. 

9.12.  Gereclameerde goederen worden slechts teruggenomen, indien deze in goede staat verkeren en verpakt zijn in de 
originele verpakking. 

 
 



Artikel 10   OVERMACHT 
10.1.  Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan: elke van de wil van The Collections onafhankelijke 

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien- die nakoming 
van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, belemmerende natuurrampen en andere (ernstige) 
storingen bij The Collections, Medewerkers, de Koper alsmede bij toeleveranciers van The Collections. Onder 
overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers  van The Collections en 
andere derden die door The Collections zijn ingeschakeld. 

10.2. Indien The Collections door een niet-toerekenbare tekortkoming c.q. overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de 
Koper kan voldoen, dan is The Collections gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande 
dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan. 

10.3.  Indien The Collections bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of kan zij 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is 
Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. 

 
ARTIKEL 11  GARANTIE 
11.1.  Op alle geleverd zaken verleent The Collections een garantie op fabricage- en materiaalfouten, zoals omschreven in de 

bij de zaken geleverde garantiecertificaten, dan wel zoals schriftelijk is vermeld in de Overeenkomst, voor de duur van  
…. jaar na de dag dat de Producten conform artikel 6.4 van deze Voorwaarden aan de Koper ter beschikking zijn 
gesteld.  

11.2.  De garantie houdt in dat The Collections naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal 
vervangen. Alle vervangen Producten worden terstond na het vervangen eigendom van The Collections.  

11.3. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:  
a) de niet inachtneming aan de zijde van de Koper van onderhouds- en of wasvoorschriften; 
b) bij onjuist/onzorgvuldig /onoordeelkundig gebruik/ondeskundig gebruik door de Koper of derden; 
c) (een) van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) brand- of waterschade, natuurlijke 
slijtage, reparatie door anderen dan daarvoor door The Collections aangewezen reparatiebedrijven indien er zaken 
door anderen dan The Collections zijn gewijzigd.  

11.4.  Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de in de garantiecertificaten gestelde termijn schriftelijk worden 
ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl The Collections tevens in de gelegenheid moet worden 
gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen. 

 
ARTIKEL 12  AANSPRAKELIJKHEID 
12.1.  De aansprakelijkheid van The Collection is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze Voorwaarden  
  omschreven garantieverplichtingen.  
12.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is The Collections slechts 

aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven 
prestatie.  

12.3. The Collections aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, dan genoemd onder  
artikel 12.2. van deze Voorwaarden die door de Koper of derden wordt geleden, met inbegrip van overlijdens- en 
letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, aanvullende schade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden die het gevolg is van het niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of het handelen en/of nalaten van The Collections en de Medewerkers, 
tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten en/of sprake is opzet of grove schuld aan de zijde van 
The Collections. The Collections is ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van 
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de door Koper verstrekte gegevens, beschadiging of verlies, door  
welke oorzaak ook, van door de Koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, 
gereedschappen en andere zaken, is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behalve en voorzover de Koper kan aantonen dat van opzet sprake is. 

12.4.  The Collections is niet aansprakelijk voor de schade indien de Koper niet binnen 8 dagen nadat van de schade kennis is 
genomen, The Collections per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld. 

12.5. De Koper vrijwaart The Collections en stelt The Collections schadeloos terzake van alle aanspraken van derden op The 
Collections of de Koper tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van The Collections in deze 
Voorwaarden in de verhouding met de Koper is uitgesloten.  

12.6.  Onverminderd het bepaalde onder 12.1 tot en met 12.5. van deze Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van door 
The Collections, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde Producten. 

12.7. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.1. tot en met 12.6. van de Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van 
The Collections, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur 
van The Collections in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

 



Artikel 13    ONTBINDING 
13.1  The Collections heeft, zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, het recht de overeenkomst 

geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade 
en renten, indien Koper één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan 
wel op het tijdstip dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dat ten laste 
van de Koper beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of 
delen daarvan verliest. 

13.2 Indien de Koper op het moment van de eenzijdige beëindiging of de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1. reeds 
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende 
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die The Collections voor de ontbinding 
heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, 
blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van 
ontbinding direct opeisbaar. 

13.3. Aan de Koper komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien The Collections, na een 
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt 
voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge 
de Overeenkomst, welke ingebrekestelling herhaald dient te worden indien na herstel door The Collections en controle 
door de Koper nadere en/of resterende gebreken zouden blijken. 

 
Artikel 14 - TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN SLOTBEPALINGEN 
14.1. Alle met The Collections aangegane Overeenkomsten alsmede alle rechtsbetrekkingen tussen The Collections en de 

Koper worden beheerst door het Nederlands recht, waarop deze Voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen 
van dwingend karakter zich daartegen niet verzetten, als afwijking gelden. De toepasselijkheid van internationale 
verdragen of internationale handelsgebruiken is, voor zover mogelijk, nadrukkelijk uitgesloten. 

14.2.  De kopjes boven de bepalingen dienen slechts ter vergroting van de leesbaarheid van deze Voorwaarden en kan niet de 
werking of reikwijdte van deze Voorwaarden beperken of anderszins beïnvloeden.  

14.3.  De geschillen welke tussen The Collections en de Koper mochten ontstaan naar aanleiding van een met The Collections 
gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van een nadere Overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, 
zullen worden beslecht door de (bevoegde) Rechter van het arrondissement waarbinnen The Collections haar 
statutaire vestigingsplaats heeft, onverminderd de dwingendrechtelijke bevoegdheid van een rechtbank en/of 
(kanton)rechter. 

14.4. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
 
 
 


