ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHIRTCOMPANY B.V.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Koop: de overeenkomst waarbij Verkoper zich jegens Koper verbindt een – al dan niet door
Verkoper bewerkte – zaak aan Koper af te leveren en Koper zich jegens Verkoper verbindt om
daarvoor een Prijs te betalen;
b) Koper: de natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die met Verkoper een
Koop sluit in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, een verenigings- of
stichtingsactiviteit dan wel een daarmee vergelijkbare activiteit;
c) Verkoper: WebshirtCompany B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 64708683, gevestigd te Susteren;
d) Prijs: de overeengekomen prijs in geld (€);
e) Toezenden: het door Verkoper op verzoek van Koper toezenden of ter beschikking stellen van een
zaak;
f) Afleveren: het stellen door Verkoper van de verkochte zaak in het bezit van Koper, waardoor de
zaak voor risico van Koper komt;
g) Koop op proef: de overeenkomst waarbij de Verkoop wordt gesloten onder de opschortende
voorwaarde dat de zaak voor Koper voldoet;
h) Bewerking: de overeenkomst waarbij Bewerker zich jegens Opdrachtgever verbindt om hetzij een
zaak in het kader van de Koop hetzij een zaak van Opdrachtgever te bewerken en Opdrachtgever zich
jegens Bewerker verbindt om daarvoor een Prijs te betalen;
i) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die aan Bewerker
een opdracht tot Bewerking verstrekt in het kader van uitoefening van een beroep of bedrijf, een
verenigings- of stichtingsactiviteit dan wel een daarmee vergelijkbare activiteit;
j) Bewerker: De partij WebshirtCompany B.V., gevestigd te Susteren.
Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke Koop of Bewerking. Voor zover deze
algemene verkoopvoorwaarden bepalingen bevatten die betrekking hebben op het tot stand komen
van de Koop of Bewerking, zijn die bepalingen tevens van toepassing op elke aanbieding van
Verkoper respectievelijk Bewerker.
2. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel rechtsgeldig wanneer die
afwijkingen schriftelijk door Verkoper aan Koper dan wel Bewerker aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
Artikel 3: Offertes
1. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend uitgebracht en zijn gedurende een door Verkoper of
Bewerker aan te geven termijn of, bij gebreke daarvan, een termijn van dertig dagen geldig.
2. De Koop komt tot stand zodra Koper de aanbieding heeft geaccepteerd. De opdracht tot
Bewerking komt tot stand zodra de Opdrachtgever de aanbieding heeft geaccepteerd.
3. Indien bij acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding door de Koper
of de Opdrachtgever worden gemaakt, dan komt de Koop respectievelijk de opdracht tot Bewerking
pas tot stand, nadat Verkoper aan Koper respectievelijk Bewerker aan Opdrachtgever schriftelijk
heeft laten weten met deze voorbehouden of wijzigingen in te stemmen.
Artikel 4: Verplichtingen Verkoper
1. Verkoper draagt zorg voor het afleveren van zaken van goede kwaliteit en geschikt voor het door
Koper aangegeven gebruik.
2. De bij Koop overeengekomen levertijd is géén fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk,
ondubbelzinnig en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Door Verkoper Afgeleverde zaken kunnen in ieder geval niet als non–conform worden beschouwd
indien:
- een achteruitgang van de zaak, die in verband met de voor de betreffende stofkwaliteit geldende
eigenschappen, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de mate van slijtvastheid, kleurvastheid,
waterafstotendheid en isolerend vermogen in relatie tot de frequentie van gebruik, bewassing en
blootstelling aan schadelijke invloeden, voor die stofkwaliteit normaal is;
- een zaak een geringe afwijking van het overeengekomene vertoont;
- de zaak een afwijking vertoont die Koper bij controle op het moment van Afleveren redelijkerwijs
had moeten ontdekken;
- één of meerdere zaken van een tot de Koop behorende partij zaken ontbreken en Koper daarvan
niet binnen één week na Afleveren Verkoper in kennis stelt;
- een zaak voldoet aan de door Koper aan Verkoper verstrekte informatie zoals Verkoper die aan
Koper schriftelijk heeft bevestigd, waaronder uitdrukkelijk begrepen de door Koper aangegeven
maatvoering van een zaak, indien Koper niet om een pasmodel heeft verzocht, maar die informatie
achteraf onjuist blijkt te zijn.
4. In geval van non-conformiteit van Afleverde zaken is Verkoper tot herstel of vervanging van die
zaak gehouden indien de daarmee voor Verkoper gemoeide kosten lager zijn dan het verschil tussen
de kostprijs van die zaak voor Verkoper en de Prijs van de te herstellen of vervangen zaak.
5. Indien Verkoper niet tot herstel of vervanging van een non-conforme zaak gehouden is, dan is
Koper gerechtigd tot ontbinding van de Koop voor zover het de non-conforme zaak betreft en is
Verkoper verplicht tot terugbetaling van de koopsom aan Koper voor zover die op die non-conforme
zaak betrekking heeft.
Artikel 5: Verplichtingen Koper
1. Koper dient aan Verkoper de informatie te verstrekken, die redelijkerwijs nodig is voor Verkoper
om de Koop naar behoren uit te voeren.
2. Onder informatie als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt uitdrukkelijk begrepen de door
Koper aangegeven maatvoering van een zaak, tot vaststelling waarvan Koper zelf gehouden is.
3. Koper is gehouden om een Toegezonden pasmodel binnen veertien dagen na ontvangst daarvan
aan Verkoper te retourneren.
4. Koper dient zorg te dragen voor betaling van de Prijs binnen tien dagen na factuurdatum. Koper
wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het
verstrijken van de vervaldatum.
5. Buiten de gevallen die ingevolge artikel 4 lid 3 van deze algemene verkoopvoorwaarden niet als
non-conform kunnen worden beschouwd, dient Koper binnen één maand nadat hij heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken dat de Afgeleverde zaak niet aan de Koop beantwoordt,
daarvan schriftelijk kennis te geven aan Verkoper, bij gebreke waarvan Koper er géén beroep meer
op kan doen dat de Afgeleverde zaak niet aan de Koop beantwoordt.
Artikel 6 : Prijs
1. Verkoper heeft het recht om de Prijs eenzijdig aan te passen en te verhogen indien er sprake is van
kostenverhogende omstandigheden als gevolg van door Koper verstrekte onvolledige en/of onjuiste
en/of onduidelijke gegevens.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van
zijn verplichtingen uit hoofde van de Koop of als gevolg van (gedeeltelijke) ontbinding van de Koop
door de Koper, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

Artikel 8: Verkoop op proef
1. Bij een Koop op proef dient Koper binnen veertien dagen na Toezenden van een proefmodel aan
Verkoper te laten weten of de zaak voor hem voldoet.
2. Indien Koper niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn de daarin bedoelde
kennisgeving aan Verkoper doet en Koper voorts niet binnen die termijn het proefmodel aan
Verkoper heeft geretourneerd, dan is Koper gehouden om de koopprijs voor het proefmodel aan
Verkoper te betalen.
3. Bij een Koop op proef mag Verkoper de betaling van een waarborgsom verlangen alvorens tot
Toezenden over te gaan.
Artikel 9: Opdracht tot Bewerking
1. Op de opdracht tot Bewerking zijn de voorafgaande artikelen 4 tot en met 7 van deze algemene
verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, is de Bewerker in ieder geval niet aansprakelijk voor:
a. gebreken aan zaken van Opdrachtgever die door Opdrachtgever aan Bewerker ter beschikking
worden gesteld en die tijdens het bewerken ontstaan als gevolg van de mindere geschiktheid of
ongeschiktheid van die zaken;
b. gebrekkige en/of onderling afwijkende bewerkingsresultaten van zaken van Opdrachtgever die
Opdrachtgever aan Bewerker ter beschikking heeft gesteld, als gevolg van de mindere geschiktheid
of ongeschiktheid van die zaken.
3. De aansprakelijkheid van Bewerker voor fouten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag, gelijk aan
de Prijs.
Artikel 10: Toepasselijk recht, geschillen
1. Op de Koop en daaruit voortvloeiende overeenkomsten of op de Bewerking en daaruit
voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Koop en/of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten dan wel de Bewerking en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen
worden beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verkoper respectievelijk
Bewerker.

