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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  
 
Definities  
 
In deze verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:  
 
verkoopvoorwaarden : de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Art Deco Trade.  
partijen : Art Deco Trade en afnemer gezamenlijk.  
afnemer : iedere contractspartij van Art Deco Trade, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk 
persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
overeenkomst :  de tussen Art Deco Trade en de afnemer gesloten overeenkomst tot de levering van 
zaken en/of een opdracht tot het verrichten van diensten.  
levering : het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van 
afnemer, alsmede het leveren van diensten.  
zaken :  de krachtens een overeenkomst door Art Deco Trade te leveren stoffelijke objecten.  
diensten : de krachtens een overeenkomst door Art Deco Trade te verrichten 
(project)werkzaamheden.  
 
Toepasselijkheid  
 

1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze afwijkingen schriftelijk 
door partijen zijn overeengekomen.   

2. Partijen sluiten de toepassing van het Weens Koopverdrag op aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten uit.  

 
Totstandkoming overeenkomst 
 

1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de offerte. 
2. Aan getoonde en/of verstrekte aanbiedingen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, 

gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op 
de website(s) van Art Deco Trade kan de afnemer geen rechten ontlenen.  

 
Prijzen en betalingen  
 

1. Alle door Art Deco Trade gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

2. Betaling van de factuur dient door de afnemer te geschieden binnen 14 kalenderdagen na 
factuurdatum.  

3. De afnemer verkeert na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim en is de 
wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De invorderingskosten komen 
voor rekening van de afnemer. Er is geen verzekering mogelijk met een vordering van 
afnemer op Art Deco Trade. 
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Levering 
 

1. Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van de zaken gaat derhalve over op afnemer op 
het moment dat de zaken het magazijn van Art Deco Trade verlaten, of het moment waarop 
Art Deco Trade aan de afnemer heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden 
afgehaald.  

2. Levering in Nederland is franco bij bestelling vanaf € 450,00 ex btw en emballage; Levering in 
België of Duitsland is franco bij bestelling vanaf € 700,00 ex btw en emballage. Kosten voor 
Levering in overige landen geschied op aanvraag.  

3. De overeengekomen termijn voor Levering geldt niet als fatale termijn.  
4. Indien afnemer stelt dat sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Art Deco Trade, 

dient de afnemer de Art Deco Trade steeds schriftelijk in gebreke te stellen, met een termijn 
van minimaal 30 kalenderdagen om het gestelde gebrek te herstellen, alvorens Art Deco 
Trade in verzuim kan raken.  

5. Art Deco Trade heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te leveren en 
om van afnemer een aanbetaling tot 50% van het factuurbedrag of een zekerheidstelling te 
verlangen. Indien de afnemer niet binnen 5 werkdagen aan het verzoek om aanbetaling of 
zekerheidstelling voldoet, heeft Art Deco Trade het recht om de overeenkomst op te 
schorten of per direct te ontbinden.  

 
Annulering en ontbinding  
 

1. Indien de afnemer een overeenkomst voor de levering annuleert, is afnemer 20% van het 
overeengekomen bedrag van de geannuleerde overeenkomst verschuldigd. Indien de 
afnemer een overeenkomst annuleert 14 dagen voor de geplande levering, is de afnemer het 
volledige bedrag overeenkomstig de overeenkomst verschuldigd. 

2. Indien de afnemer jegens Art Deco Trade te kort schiet in de nakoming van een verplichting, 
is Art Deco Trade bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst zonder 
voorafgaande kennisgeving aan de afnemer op te schorten en slechts voort te zetten tegen 
aanbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei 
schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.  

3. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van afnemer en kunnen enkel plaatsvinden na 
schriftelijk akkoord. 

 
Eigendomsvoorbehoud 
 
1. Art Deco Trade blijft eigenaar van alle door Art Deco Trade geleverde zaken, zolang de 

vordering(en) tot betalen van de koopprijs van alle leveringen, alsmede eventuele 
nevenvorderingen, niet volledig door de afnemer is (zijn) voldaan.  

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen enkel in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits afnemer ten aanzien van zijn afnemers eveneens 
een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.  

3. De afnemer is verplicht om Art Deco Trade op eerste verzoek toegang te verschaffen tot de 
plaats waar deze zaken zich bevinden.  
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4. afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als 
herkenbaar eigendom van Art Deco Trade te bewaren. afnemer is verplicht om voor de duur van 
de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal 
of verduistering te verzekeren en een kopie van of inzage in de polissen van deze verzekeringen 
op eerste verzoek van Art Deco Trade te verstrekken.  

 
Klachten  
 

1. De afnemer controleert bij de levering of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst. 
Zichtbare gebreken dienen schriftelijk gemeld uiterlijk op de dag te worden gemeld. 

2. De niet-zichtbare gebreken dienen de klacht binnen 7 dagen na levering schriftelijk en 
gemotiveerd aan Art Deco Trade te worden gemeld. 

3. Vorderingen van de afnemer  verjaren door verloop van 6 maanden na levering.  
4. Art Deco Trade kan naar eigen keuze het gebrek herstellen, de gebrekkige zaken vervangen 

of de zaken (gedeeltelijk) terugnemen en de afnemer (gedeeltelijk) crediteren voor de 
koopprijs van de betreffende zaken.  

5. Een melding of een klacht heeft geen opschortende of bevrijdende werking t.a.v. 
betlaingsverplichtingen. 

6. Geringe afwijkingen of naar oordeel van Art Deco Trade ongegronde klachten geven geen 
recht op herstel, vervanging en/of (gedeeltelijke) creditering.  

 
Intellectueel eigendom  
 

1. Art Deco Trade is en blijft (enig) eigenaar van alle intellectueel eigendomrechten en know-
how die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Art Deco 
Trade geleverde zaken.  

2. De afnemer garandeert dat alle door hem aan Art Deco Trade te verstrekken of verstrekte 
gegevens geen inbreuk maken een intellectueel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Art 
Deco Trade voor aanspraken op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van 
derden.  

3. Art Deco Trade heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis te harer voordeel te gebruiken.  

 
Aansprakelijkheidsbeperking 
 
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Art Deco Trade, is Art Deco Trade slechts 

aansprakelijk voor directe schade, voor zover deze door de door Art Deco Trade afgesloten 
verzekering wordt gedekt, of tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft.  

2. Iedere rechtsvordering van de afnemer jegens Art Deco Trade tot vergoeding van schade verjaart 
na verloop van een jaar, gerekend vanaf het moment dat afnemer bekend is geworden of 
bekend had kunnen zijn met de schadeveroorzakende gebeurtenis.  

3. De afnemer vrijwaart Art Deco Trade, alsmede diens personeel en ingeschakelde hulppersonen 
jegens iedere aansprakelijkheid van derden, die verband houdt met de overeenkomst en de 
uitoefening daarvan.  
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4. De afnemer vrijwaart Art Deco Trade voor alle aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Art Deco Trade geleverde producten en/of 
materialen.  

  
Conversie  
 

1. Mocht een bepaling uit deze voorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke 
regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden 
verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De 
nietige of vernietigde bepalingen dienen in onderling overleg te worden vervangen door een 
geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de 
nietige of vernietigde bepaling.  
 

Geschillenregeling  
 

1. Op deze algemene voorwaarden alle aanbiedingen van Art Deco Trade en overeenkomsten is 
Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Dordrecht. 


