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1. Toepasselijkheid 

a. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende de levering van 

goederen door zorg van Hondentrimsalon Klein Duimpje, gevestigd te Putten, 

aan de Luitgardestraat 2, 3882 EH. 

b. Op de levering van diensten door zorg van Hondentrimsalon Klein Duimpje 

zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden voor het 

Hondentoiletteerbedrijf, ABHB. 

c. Leverancier Hondentrimsalon Klein Duimpje hierna te noemen “verkoper”. 

d. Afnemer, de wederpartij van de leverancier hierna te noemen “koper”. 

e. De “koper” is te allen tijde een natuurlijk persoon welke niet handelt als zijnde 

beroep of bedrijf. 

f. Daar waar in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt 

gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door 

verkoper te leveren “zaken”, als ook de bij deze “zaken” behorende 

“diensten”. 

g. Alle door “verkoper” gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst 

door de schriftelijke (order)bevestiging van “verkoper” of door feitelijke 

uitvoering door “verkoper” komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van 

opdrachten binden “verkoper” slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk 

door “verkoper” zijn bevestigd c.q. feitelijk door “verkoper” zijn uitgevoerd. 

h. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet is geregeld in deze 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, dan dient deze situatie te 

worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Verkoop- en 

Leveringsvoorwaarden. 

 

2. Prijzen 

a. Alle prijzen welke zijn aangegeven door de “verkoper”, zijn genoemd in Euro. 

b. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

c. Indien een artikel kennelijk foutief is geprijsd, behoud de “verkoper” zich het 

recht voor dit artikel niet te leveren voor de vermelde prijs. 

 

3. Levering 

a. Levering geschiedt af Trimsalon. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij 

“verkoper” hierbij geen redelijk belang heeft. 

b. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de goederen 

worden overgedragen van “verkoper” op “koper”.  

c. “Koper” dient goederen voor de overdracht te controleren op, houdbaarheid, 

werking, beschadigingen. 

d. Vervoer van diepgevroren goederen door “koper” vindt geheel voor risico van 

de koper plaats. 

 

4. Leveringstermijn 

a. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering 

dient “verkoper” derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In 

voorkomende gevallen is “koper”, indien “verkoper” ingevolge het in de 

voorgaande volzin bepaalde in verzuim is geraakt, slechts gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de 

instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in 

redelijkheid niet van “koper” kan worden gevergd. 

b. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is 

“verkoper” gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, 

voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en 
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betaling ter vorderen te zake de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander 

zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan “koper" te betalen. 

 

5. Betaling 

a. Tenzij anders overeengekomen geschied betaling à contant. 

b. “Verkoper” behoud zich het recht voor biljetten van €200,= en groter niet te 

accepteren. 

c. “Verkoper” kan met “koper” onderling overeenkomen dat “koper” het 

factuurbedrag mag overschrijven op de bankrekening van de “verkoper”. 

d. Bankoverschrijvingen dienen binnen 5 werkdagen te geschieden op rekening 

van de “verkoper”. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud 

a. Zolang de “koper” niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens “verkoper” 

met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het 

“verkoper”. 

b. De “koper” is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- 

te gebruiken, aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden 

of in eigendom over te dragen. 

c. De “koper” draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle 

schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal 

worden toegebracht. 

 

7. Producten 

a. Alle opgaven en/of vermeldingen door “verkoper” met betrekking tot haar 

goederen zoals bedoeld in artikel 1 lid e, zullen geschieden naar beste weten, 

maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en 

omvang dan ook worden door “verkoper” uitdrukkelijk voorbehouden. 

 

8. Ruiling en/of Teruggave 

a. Teruggave van goederen is niet mogelijk. 

b. Ruiling van goederen is mogelijk binnen 3 werkdagen. 

c. Ingeval van ruiling worden geen gelden teruggegeven. 

d. Lid b van dit artikel geldt niet voor; na aankoop beschadigde goederen, 

aangebroken verpakkingen, diepvries producten, speciaal voor “koper” door 

“verkoper” ingekochte producten. 

 

9. Overmacht 

a. Indien naar het redelijk oordeel van “verkoper” als gevolg van overmacht, 

waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, 

nakoming door “Verkoper” zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, 

heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan 

wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot 

enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder 

meer, maar niet uitsluitend, tekortschieten door toeleveranciers / 

transporteurs, oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties, sabotage, boycot, 

staking of bezetting, machineschade, diefstal uit de magazijnen, 

bedrijfsstoornissen, maatregelen van de overheid, slecht weer, blikseminslag, 

brand, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst 

door “verkoper” naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. 

 

10. Aansprakelijkheid 

a. “Verkoper” kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade 

welke is ontstaan door verborgen gebreken, dan wel productiefouten welke 
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herleidbaar zijn tot verantwoordelijkheid van de fabrikant en of leverancier 

van “verkoper”. 

b. De aansprakelijkheid van “verkoper”, voor schade, mede daaronder begrepen 

gevolgschade, welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot 

ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit 

de aansprakelijkheid voortvloeit. 

c. “Verkoper” is niet verantwoordelijk voor schade in enige mate dan ook, welke 

is ontstaan door onjuist gebruik aan de zijde van de “koper”.  

d. “Verkoper” kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade van of door 

derden. 

 

11. Ontbinding en/of Wijziging 

a. Ontbinding en/of wijziging van enige opdracht/bestelling om welke reden dan 

ook is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van 

“verkoper”. 

b. Bij wijziging c.q. annulering in overleg met “verkoper” is “koper” verplicht de 

hieruit voortkomende schade voor “verkoper” geheel voor haar rekening te 

nemen. Dit betreft onder andere de kosten uit winstderving en overige 

schade. 

 

12. Opschorting 

a. Het beweerdelijk niet nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst 

jegens “verkoper” ontheft “koper” niet van diens verplichtingen. 

b. Met in achtneming van lid a van dit artikel is “koper” verplicht speciaal voor 

hem/haar door “verkoper” ingekochte goederen af te nemen, voor de 

afgesproken prijs. 

 

13. Geschillen 

a. Op alle transacties tussen “verkoper” en “koper” is bij uitsluiting het 

Nederlands recht van toepassing. 

b. De Nederlandse tekst van deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden 

is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

 

Putten februari 2012 

 


