
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN QUALITY TEXTILES B.V., GEVESTIGD TE OSS  

1. Begripsbepalingen en toepasselijkheid  

1.1.  In deze voorwaarden gelden de volgende definities: 

▪ Quality Textiles: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quality 

 Textiles B.V., met Kamer van Koophandel-nummer 16088199, gevestigd te (5349 AT) 

 Oss, aldaar kantoorhoudende aan het adres Galliërsweg 7; 

▪ Koper: de partij met wie Quality Textiles een overeenkomst sluit, dan wel aan wie 

 Quality Textiles een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst, dan wel aan 

 wie Quality Textiles een uitnodiging verstrekt tot het doen van een aanbod; 

▪ Partijen: Quality Textiles en Koper gezamenlijk; 

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, offerte-aanvragen, aanbiedingen en 

overeenkomsten van Quality Textiles, betreffende het leveren van goederen door Quality 

Textiles, alsmede op iedere uitnodiging van Quality Textiles tot het doen van een aanbod. 

1.3. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of worden aangevuld. De 

gewijzigde voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten 

overeenkomsten tussen Quality Textiles en Koper, waarop de deze of daaropvolgende 

voorwaarden van Quality Textiles van toepassing waren, met inachtneming van een termijn 

van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

1.4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing zijn, nietig zijn, of 

vernietigd worden, dan zal slechts die betreffende bepaling als niet-geschreven worden 

geacht, en zullen voor het overige deze voorwaarden volledig van kracht blijven. De niet van 

toepassing zijnde bepaling wordt dan op dusdanige wijze uitgelegd dat deze wel uitvoerbaar 

is onder de toepasselijke wet en wel voor zover toegestaan bij wet.  

1.5. De toepasselijkheid van door Koper aangegeven algemene voorwaarden wordt door Quality 

Textiles uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2. De overeenkomst 

2.1. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders 

vermeldt.  

2.2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Quality Textiles heeft 

bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat Koper zich verenigt met 

toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand 

doet van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden.  

2.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, 

komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien 

Quality Textiles aan Koper schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijkingen van de offerte in 

te stemmen.  

2.4. Wijzigingen in de koopovereenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene 

voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Quality 

Textiles zijn overeengekomen. 

2.5. Alle opgegeven prijzen gelden exclusief BTW en exclusief andere eventuele heffingen van 

overheidswege.   

2.6. Opgegeven prijzen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse 

prijswijzigingen.  

2.7. Quality Textiles is gerechtigd de prijzen ook na aanvaarding te verhogen, wanneer sprake is 

van onvoorziene gewijzigde omstandigheden, waaronder begrepen moet worden stijging 

van de prijs van grondstoffen, hulpmaterialen en nadelige wijziging van een valutakoers.  



 

 

2.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Quality Textiles niet tot levering van een deel van 

de in de aanbieding of offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de 

opgegeven prijs. 

 

3. Levering en afgiftetermijnen 

3.1. Een termijn met betrekking tot de nakomingsverplichting door Quality Textiles, heeft altijd 

(slechts) als richttermijn te gelden en is geen fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en 

sub a Burgerlijk Wetboek. 

3.2. De overschrijding van een termijn zoals bedoeld in het vorige lid betekent niet dat Quality 

Textiles in verzuim geraakt en verplicht Quality Textiles niet tot enige vergoeding van de 

daardoor ontstane schade. Koper verkrijgt hierdoor tevens geen rechten tot beëindiging van 

de overeenkomst. 

3.3. Quality Textiles staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor 

Koper deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan Quality Textiles kenbaar is gemaakt, 

een en ander tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 

3.4. Wanneer Quality Textiles voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, 

kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen 

voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is Koper 

verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze zaken op haar kosten terug te 

zenden naar het door Quality Textiles opgegeven adres.  

 

4. Opslag  

4.1. Indien om welke reden dan ook Koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen 

tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Quality Textiles, als 

haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de goederen bewaren, 

beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen 

totdat zij bij Koper bezorgd zijn.  

4.2. Koper is verplicht aan Quality Textiles de opslagkosten volgens het bij Quality Textiles 

gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te 

vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien 

dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.  

 

5. Betaling 

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.  

5.2. Koper is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Quality Textiles op te schorten 

dan wel een beroep te doen op verrekening van enige tegenvordering, uit welke hoofde dan 

ook. 

5.3. In geval van een (gewezen) achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen van 

Koper, heeft Quality Textiles heeft het recht vooruitbetaling of zekerheidstelling te 

verlangen, dan wel goederen onder rembours te leveren. 

5.4. Zodra Koper in verzuim is met de betaling van een verbintenis, is een contractuele rente van 

1% per maand verschuldigd, alsmede 15% aan buitengerechtelijke incassokosten, berekend 

over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,= en onverminderd het 

recht van Quality Textiles om ter zake volledige schade te vorderen. Alle gerechtelijke 

kosten komen daarbij voor rekening van Koper, ook die kosten die uitstijgen boven het 

forfaitair door de rechter vast te stellen bedrag aan proceskostenveroordeling (het 

zogenaamde liquidatietarief).  



 

 

5.5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds, ook al wijst Koper een andere verbintenis 

aan, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente, 

vervolgens van de lopende rente en ten slotte van de hoofdsom. Bij toerekening op de 

hoofdsom worden de betalingen telkens eerst toegerekend op de oudste verbintenis. 

5.6. Wanneer Koper niet voor tijdige betaling der uitstaande facturen zorgdraagt, heeft Quality 

Textiles het recht om de uitvoering van andere overeenkomsten op te schorten, zonder dat 

dit Koper ontslaat van zijn verplichting tot nakoming van deze andere overeenkomsten.  

 

6. Reclamaties 

6.1. Een reclamatie betreffende geleverde goederen dient binnen 7 dagen na ontvangst van de 

goederen schriftelijk bij Quality Textiles te zijn ingediend, onder deugdelijke, gedetailleerde 

opgave van aard en omvang van de reclamatie, zulks op straffe van verval van recht daartoe. 

Reclamatie in strijd met het gestelde in de vorige volzin betekent dat de door Quality 

Textiles verrichte prestatie, daaronder begrepen de kwaliteit en kwantiteit van de goederen, 

als aanvaard en goedgekeurd heeft te gelden.  

6.2. Reclamaties worden enkel in behandeling genomen na retourzending van de vermeend 

gebrekkige goederen en ontvangst ervan door Quality Textiles. 

6.3. Slechts reclamaties betreffende gebrekkige goederen zijn toegestaan. Reclamaties 

betreffende deugdelijke goederen zijn uitgesloten, behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming door Quality Textiles. 

6.4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 

dagen na de factuurdatum.  

6.5. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd 

en kunnen derhalve niet gereclameerd worden.  

6.6. Indien de reclame door Quality Textiles gegrond wordt bevonden, is Quality Textiles 

uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.  

 

 

7. Eigendomsovergang en risico 

7.1. Quality Textiles behoudt zich het eigendom van alle aan Koper geleverde goederen voor. 

Overdracht geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en 

toekomstige vorderingen van Quality Textiles op Koper volledig betaald zijn. 

7.2. Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in art. 7.1 niet is ingetreden, heeft Koper 

de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, 

de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te 

geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de 

gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven. 

Koper heeft geen bevoegdheid tot bezwaring van de aan haar onder eigendomsvoorbehoud 

verkochte goederen. De hierboven genoemde bevoegdheden komen tevens slechts aan 

Koper toe indien en voor zover dat nodig, althans wenselijk is in het kader van de normale 

uitoefening van het bedrijf van Koper. Bovendien komen deze bevoegdheden slechts aan 

Koper toe indien en voor zover Koper van haar Koper contante chartale of girale betaling 

eist en verkrijgt. 

7.3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Quality Textiles eventuele vorderingen die 

ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door Quality Textiles aan haar onder 

eigendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan Quality Textiles te cederen of aan 

Quality Textiles te verpanden. 

7.4. Het risico voor de goederen zal op Koper overgaan bij aflevering. 



 

 

 

 

 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Quality Textiles, sluit Quality Textiles 

iedere aansprakelijkheid uit voor door Koper te lijden schade. 

8.2. Quality Textiles is verder nooit gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 

het factuurbedrag (exclusief BTW) betreffende de prestatie waaruit de aansprakelijkheid 

mocht voortvloeien.  

8.3. De aansprakelijk van Quality Textiles is, voor zover Quality Textiles ondanks de voorgaande 

leden aanvullend aansprakelijk zou zijn, beperkt tot zogenaamde directe schade. Quality 

Textiles is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade van Koper, indien deze schade is aan 

te merken als zogenaamde indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, 

stagnatieschade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade of schade als gevolg van 

aansprakelijkheid jegens derden. 

8.4. Koper is gehouden Quality Textiles te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder 

begrepen wordt een regresvordering van een verzekeraar jegens Quality Textiles, met 

betrekking tot door Quality Textiles aan Koper geleverde goederen, als gevolg waarvan die 

derden schade mochten hebben geleden. 

 

9. Overmacht 

9.1. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van tijdelijke of blijvende 

overmacht of daarmede gelijk te stellen onvoorziene omstandigheden, die van dien aard zijn 

dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet of niet langer kan worden gevergd, heeft Quality Textiles het recht naar keuze 

de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel is Quality Textiles gerechtigd om 

de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te 

schorten. Quality Textiles behoudt dan het recht op betaling door Koper naar evenredigheid 

van het wel reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. 

9.2. Indien na ommekomst van de voornoemde termijn van maximaal twee maanden nog steeds 

sprake mocht zijn van onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht 

of daarmede gelijk te stellen omstandigheden, is Quality Textiles alsnog gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden dan wel deze als ontbonden te beschouwen. 

9.3. Onder overmacht in de zin van de overeenkomst wordt mede verstaan iedere, van de wil 

van Quality Textiles onafhankelijke omstandigheid welke blijvend of tijdelijk verhindert dat 

Quality Textiles de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting(en) 

nakomt. Van overmacht is in elk geval (maar niet uitsluitend) sprake indien Quality Textiles 

na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt aan haar 

verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan, te 

voldoen, in geval van werkstaking of bedrijfsbezetting (zowel bij Quality Textiles als bij 

bedrijven waarvan Quality Textiles voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is), 

in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, 

oorlog (waarbij Nederland al dan niet is betrokken), oorlogsgevaar, mobilisatie, afkondiging 

van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering 

van de overeenkomst belemmeren, uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van materialen bij 

gebruiker, verkeers- (file) of andere vervoersproblemen, brand, watersnood, waterschade, 

overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en voorts alle overige van de wil van 



 

 

Quality Textiles onafhankelijke omstandigheden binnen haar bedrijf dan wel binnen het 

bedrijf van haar leveranciers. 

9.4. Quality Textiles heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Quality Textiles haar 

verbintenis had dienen na te komen. 

 

10. Overig 

10.1. De overeenkomst kan door Quality Textiles buitengerechtelijk ontbonden worden door een 

schriftelijke verklaring, wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard, haar 

faillissement is aangevraagd, een Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of 

surseance van betaling wordt verzocht of (voorlopig) van toepassing wordt verklaard, sprake 

is (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van de onderneming van Koper, ten laste van Koper 

executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd, of Koper door ondercuratelestelling of 

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest. 

10.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

Koper is alsdan aansprakelijk voor de door Quality Textiles geleden schade.  

10.3. Het is Koper niet toegestaan, behoudens in geval van uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Quality Textiles, om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van 

overeenkomst tussen Quality Textiles en Koper aan derden over te dragen. 

10.4. Vorderingsrechten van Koper op Quality Textiles zijn niet overdraagbaar. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

11.1. Op overeenkomsten tussen Quality Textiles en Koper is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, alsmede op geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een 

overeenkomst (of aanbieding) waarop deze voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van 

toepassing zijn, waaronder een uit een overeenkomst voortvloeiende rechtsvordering uit 

hoofde van onrechtmatige daad. 

11.2. De Nederlandse rechter is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Voor 

zover de wet dit toestaat, is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch exclusief bevoegd om van het 

onderhavige geschil kennis te nemen. 

 


