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ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH WORKWEAR COMPANY B.V. (AVDWC)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DWC gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Leiden. --Deze AVDWC bevat 12 artikelen. --1. Enkelvoud, meervoud, aanhef.
De definitie van woorden bij de AVDWC in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm
daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt
aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzing naar
personen omvatten tevens rechtspersonen. Aanhef en nummering van artikelen zijn
uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de
interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. --2. Definities.
Verklaring van afkortingen of begrippen: --# DWC = Dutch Workwear Company B.V. (i.o.), die diensten en/of artikelen aanbiedt of
verkoopt aan de K. Identiteit DWC; als in koptekst. --# K = de klant = elke (rechts)persoon die het aanbod van diensten en/of artikelen van
DWC heeft aanvaard c.q. bestellingen bij DWC plaatst. --# O = Overeenkomst = verkoop en aankoop alsmede bestellingen en/of aanbiedingen
van artikelen, die tot de O moeten leiden, door DWC en de K gerealiseerd, alsmede
handelingen daartoe of wijzigingen daarin. --# Z = de Zaak = artikelen die het onderwerp zijn van de Overeenkomst. --# AVDWC = Algemene Voorwaarden Dutch Workwear Company B.V. --3. Aanvaarding AVDWC, toepasselijkheid.
De K verklaart met de door hem, of uit zijn naam, gesloten O met DWC, deze AVDWC
volledig en onherroepelijk te hebben aanvaard. Indien van het gestelde in de AVDWC,
danwel van tussen partijen gesloten O wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen
uitdrukkelijk schriftelijk alsmede over en weer voor accoord te zijn vastgelegd, waarbij
email hiertoe eveneens als schriftelijk wordt verstaan. Indien ook de K naar zijn
(algemene)(inkoop) voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden van de K uitdrukkelijk
niet van toepassing. Voor (de gevolgen van) drukfouten aanvaard DWC geen
aansprakelijkheid. De K heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de O van de AVDWC
kennis te nemen en langs elektronische weg uit te printen danwel op te slaan.
Toezending c.q. uitreiking gebeurt eenmalig kosteloos indien de K hiertoe verzoekt. –-4. Totstandkoming Overeenkomst, eigendomsvoorbehoud.
4.1.
De O, onder welke benaming dan ook, komt direct tot stand zodra DWC een bestelling of
opdracht van de K heeft ontvangen. --4.2.
De Zaak blijft eigendom van DWC totdat de K volledig aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan, ongeacht de Z al dan niet reeds in bezit zijn van de K. ---
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4.3.
Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de K is overgegaan mag deze de
Z niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop doen verlenen anders dan in
het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij de K zich verplicht om in
geval van verkoop op krediet van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen
op de voet van het bepaalde in dit artikel. --4.4.
Alle aanbiedingen van DWC, in welke vorm dan ook, zijn voor DWC vrijblijvend en zijn
gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. --4.5.
Indien een vrijblijvende aanbieding van DWC wordt aanvaard, heeft DWC het recht het
aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge
overeenkomsten zijn over en weer immer vrijblijvend totdat deze schriftelijk vastgelegd
zijn geworden. --5. Uitvoering, levering.
5.1.
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en administreren van de O, en
bezorgen binnen Nederland, betaalt de K een bijdrage als reguliere verzend- en
handelingskosten van twaalf Euro en vijftig Eurocent (€ 12,50) excl btw, mits de O een
waarde behelst van minder dan tweehonderdenvijftig Euro (€ 250,-) netto, excl btw. O’n
van hogere waarde zijn vrij van verzend- en handelingskosten. Verzendingen naar het
buitenland, maar binnen de EU, behelzen een franco tarief van driehonderdenvijftig Euro
(€ 350,-.) netto, ecl btw. Verzendingen buiten de EU geschieden immer op basis van
nacalculatie. --5.2.
Continuering-statussen van artikelen zijn verneembaar via www.beckum-workwear.com
Alle artikelen welke gecontinueerd, zijn doorgaans op voorraad en binnen vier (4)
werkdagen leverbaar. Indien een artikel niet op voorraad is krijgt de K daarvan bericht
en houdt DWC de bestelling aan om zo spoedig als mogelijk tot nalevering over te gaan.
Indien nalevering uiteindelijk niet mogelijk is wordt de K bericht en komt de bestelling te
vervallen waarbij DWC niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk is voor eventuele
(gevolgen van) vervallings-schade bij de K of diens clientèle, van welke aard dan ook.
Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot
enig recht of aansprakelijkheid. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak
dan ook, geeft de K geen recht tot ontbinding van de O. --5.3. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde artikel. Aan afbeeldingen kunnen
geen rechten worden ontleend. --5.4.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door
medewerkers van DWC, binden DWC enkel indien deze door de tot rechtsgeldige
vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. --5.5
DWC heeft immer het recht om de O in delen te leveren. In zulks geval zijn de verzenden handelingskosten van naleveringen van de in een (1) order gedane aankopen voor
rekening van DWC. --5.6.
Indien Zaken niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar, heeft de K geen recht op
schadevergoeding. ---
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5.7.
Vooruitbetaling kan geheel of gedeeltelijk worden bedongen. --5.8.
Indien DWC aan de K bij de uitvoering van de O Zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen
heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is de K verplicht deze artikelen binnen een (1)
werkdag na beëindiging van de O, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig,
te retourneren. --5.9.
De door DWC verstrekte verpakkingsmiddelen zijn van de aflevering af voor rekening en
risico van de K. Verpakkingsmiddelen kunnen niet worden teruggegeven. --6. Intellectuele eigendom.
6.1.
De K verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Zaak. Het is
de K dan ook niet toegestaan op de Zaak, en/of de verpakking daarvan, aangebrachte
merk-, maat- of herkenningstekens eigenhandig aan te vullen, te wijzigen of te
verwijderen, of de Zaak of enig gedeelte daarvan te wijzigen of (deels) na te maken. De
door DWC uitgebrachte offertes, alsmede in het kader daarvan verstrekte tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters en dergelijke, alsook de gegevens
betreffende door DWC gebezigde fabricage en/of constructiemethode, mogen niet anders
dan met uitdrukkelijke schriftelijke, door DWC ondertekende, toestemming van DWC
worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. --6.2.
De K zal DWC onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake
van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (delen van) de
Zaak. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen DWC bevoegd daartegen mede
namens de K verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel
met die derde een minnelijke regeling te treffen. De K zal zich van al zulke maatregelen
onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen
zal de K hierin aan DWC zijn medewerking verlenen. --7. Prijzen.
Alle prijzen zijn, zolang niet expliciet anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en
tevens exclusief andere door DWC (nog) te ontvangen heffingen, rechten, plichten,
toeslagen of belastingen. DWC behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te
voeren, ook bij nog niet afgeronde O’n, waarbij de K bij afwijking daarvan als zijnde
prijsverhoging, gelegenheid heeft tot kostenloze annulering van de O. --8. Betaling.
8.1.
Het verschuldigde bedrag dient in zijn geheel binnen de daarvoor met K overeengekomen
termijn betaald te zijn geworden, op een door DWC ter beschikking gestelde
betalingswijze. De K accepteert hierbij dat DWC factureert per email. Wordt de
betalingstermijn overschreden, is de K daarmede automatisch in gebreke. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van de K, hoe ook
gemaakt, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de
verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten
facturen. Mocht bij uitblijven van betalingen de K, na gemaand te zijn, niet of niet
volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buiten- alsmede gerechtelijke
incassokosten verhoogd. Ook is, na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling, een …
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… rente verschuldigd in de orde van grootte van de dan geldende marktrente, berekend
per periode van een (1) week en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct
opeisbaar. DWC behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan
te passen. De K is nimmer gerechtigd een verschuldigde betaling met enige
tegenvordering te compenseren cq verrekenen. --8.2.
Indien op enig moment bij DWC gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid
van de K, heeft DWC het recht, alvorens (verder) te presteren, van de K te eisen dat
vooruitbetaling van de (resterende) koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke
zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die DWC, al dan niet opeisbaar, op grond
van de overeenkomst van de K heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van
DWC. --8.3.
Bij (dreiging tot): beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de K
zal de K onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
wijzen op de (eigendoms)rechten van DWC. De K staat er voor in dat een beslag op de
artikelen onmiddellijk / onverwijld / met bekwame spoed wordt opgeheven. De K draagt
er voorts zorg voor in geval van (dreiging) van al onder 8.3 genoemd, direct DWC
hieromtrent te informeren en zal aan DWC alle medewerking verlenen tot het ter hand
stellen van de Z aan DWC. --8.4.
Crediteringen worden door DWC uitgevoerd binnen dertig (30) werkdagen na verplichting
daartoe. --9. Overmacht, aansprakelijkheid.
9.1.
DWC is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, persoonlijke- of bedrijfsschade, directe- of
indirecte schade, hoe ook genaamd, hoe ook ontstaan, winstderving en stilstandschade
daaronder begrepen, geleden door de K, diens ondergeschikten en bij of door hem
tewerkgestelden of derden incl. diens clientèle, ontstaan door gehele of gedeeltelijke
(her)leveringen van zaken, vertraagde- of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van
levering van zaken of gevolgen door gebruik van de zaken zelf, tenzij de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van DWC. De K zal DWC vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de
artikelen. --9.2.
De K is verplicht DWC van iedere adreswijziging onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Zolang DWC geen verhuisbericht heeft ontvangen expliciet via info@beckumworkwear.com, wordt de K geacht domicilie te hebben op het laatst bij DWC bekende
adres en blijft de K aansprakelijk voor de door hem bestelde artikelen die op het oude
adres worden afgeleverd. --10. Garantie, klachten, retour zenden, reparatie.
10.1.
Garantie. --DWC levert garantie. Uitgesloten hierbij zijn gebreken welke het gevolg zijn van slijtage
en onzorgvuldig / onjuist, gebruik / behandeling van de Z. Hier valt tevens onder het
gebruik van verkeerde artikelen c.q. het nalaten van gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen ten tijde van uitvoeren betreffende werkzaamheden op het
moment dat schade ontstond. Indien DWC Zaken aan de K levert, die DWC van diens
toeleveranciers heeft verkregen, is DWC nimmer tot een verdergaande garantie …
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… ten opzichte van de K gehouden dan waarop DWC ten opzichte van diens
toeleverancier aanspraak kan maken. --10.2.
Klachten. --10.2.a.
Indien beschadiging wordt geconstateerd tengevolge van het transport van DWC naar de
K, dient dit door de K bij aankomst van de Z aan de afleverende koeriersdienst te worden
gemeld en op het vervoersbewijs van die koerier te worden aangetekend. De K is voorts
verplicht de artikelen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien
dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten over geleverde artikelen dienen uiterlijk
binnen twee (2) werkdagen na het ontvangen van deze artikelen, schriftelijk door de K
aan DWC verzonden te zijn, expliciet via info@beckum-workwear.com, met daarin
duidelijk een omschrijving van de klacht. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de
termijn van twee (2) werkdagen hadden kunnen worden geconstateerd, moeten
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na aankomst van de
artikelen op eenzelfde wijze als binnen twee (2) werkdagen aan DWC worden gemeld.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Anders
ingediende of te laat ingediende klachten hoeven niet in behandeling te worden
genomen. --10.2.b.
Na het constateren van enig gebrek is de K verplicht om het gebruik van de betreffende
Zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten
ter voorkoming van (verdere) schade. --10.2.c.
De K zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen,
onder meer door leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen)
stellen naar de omstandigheden van het gebruik. Indien de K geen medewerking verleent
of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, hoeft de klacht niet in behandeling te
worden genomen en heeft de K geen aanspraken ter zake. --10.3.
Retour zenden. --Retour zenden van Zaken dient via info@beckum-workwear.com aangevraagd te worden.
Deze aanvraag betreft geenszins automatische toestemming tot retournering.
Daadwerkelijke retournering mag pas geschieden zodra DWC dit via email heeft
bevestigd onder toevoeging van de door DWC te verstekken retournering
byzonderheden. Geen gevolg van deze byzonderheden kan leiden tot geen aanname van
klacht/retournering. Gebruikte retour gezonden Zaken (bijv. in geval van garantie- /
reparatieclaim door eindgebruiker) worden enkel in behandeling genomen indien deze
Zaken gewassen, zonder aansluitend gebruik, aan DWC aan worden geboden. De wijze
van retourneren wordt door DWC per geval bepaald. --10.4.
Reparatie. --Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.2 is
geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de artikelen: --- niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of --- materiaal en/of constructiefouten vertonen, of --- niet behoorlijk functioneren, --heeft DWC de keuze hetzij de niet-deugdelijk gebleken Zaken kosteloos nieuw te leveren
tegen retournering (conform 10.3) van de ondeugdelijk gebleken Zaken, hetzij …
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… de betreffende Zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs te restitueren tegen
inlevering van het defecte artikel. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde
prestaties is DWC ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. ---

11. Veiligheid & Privacy.
11.1.
De K gaat uitdrukkelijk accoord met het feit dat DWC persoons- en bedrijfsgegevens
digitaal verwerkt en bewaard teneinde deze in geautomatiseerde processen aan te
wenden. --11.2.
Niets van de websites van DWC en/of de AVDWC mag door de K of diens
tewerkgestelden, zonder expliciete schriftelijke toestemming van DWC, worden
aangewend, voor welk doel dan ook, op welke wijze dan ook, behoudens het sluiten van
overeenkomsten met DWC. Alle rechten voorbehouden aan DWC. De K geeft met het
accorderen van deze AVDWC toestemming aan DWC om, al dan niet gevraagd, de K
aanbiedingen / informatie / nieuwsbrieven of andere marketing-publicaties toe te
zenden. --12. Deelbaarheid, strekking en interpretatie, toepasselijk recht.
Indien bepalingen of artikelen van de O en/of de AVDWC niet rechtsgeldig blijken te zijn,
zal deze voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen omtrent de bepalingen welke
niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel
rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
Indien de O en/of AVDWC in een andere taal ter beschikking wordt gesteld is bij enig
verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.
Ongeacht het geval van grensoverschrijdend uitleveren van artikelen is de O
onderworpen aan enkel Nederlands recht. De, in een geschil, in het ongelijk gestelde
partij is aansprakelijk voor alle gerechtelijke danwel buitengerechtelijke alsmede alle
andere kosten welke verband houden met de procedure en zal deze voor zijn rekening
nemen. --Einde AVDWC. ---

