Leveringsvoorwaarden O’de Texel
Voor levering aan wederverkopers
Geldig vanaf april 2015
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van O’de Texel en op iedere tussen O’de
Texel en wederverkoper tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de website van O’de Texel.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door O’de Texel erkend.
1.4 O’de Texel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Wederverkoop
2.1 Bedrijven (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) kunnen producten afnemen ten behoeve
van doorverkoop in hun winkel of grootverbruik in hun bedrijf.
2.2 Verkoop van de producten via internet (webwinkel) is voorbehouden aan O’de Texel, tenzij
anders overeengekomen.
2.3 Doorverkoop aan een andere ondernemer is niet toegestaan.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. De aan wederverkoper
gecommuniceerde prijzen zijn excl. BTW.
3.4 Het minimum orderbedrag is € 80,00 excl. BTW.
3.5 Mondelinge en schriftelijke prijsafspraken zijn bindend, met dien verstande dat bij niet
kunnen nakomen van de afspraken door overmacht O’de Texel niet aansprakelijk
kan worden gesteld voor de (gevolg) schade.
3.6 O’de Texel kan leveren in gedeelten en deze afzonderlijk factureren.
4. Verzendkosten
4.1 Bestellingen van Texelse bedrijven bezorgen wij gratis.
4.2 Voor bestellingen van Nederlandse bedrijven gelden de volgende verzendkosten:
Tot 10 kg
€ 6,95
10 tot 30 kg
€ 13,25
4.3 Voor bestellingen van bedrijven buiten Nederland worden de werkelijke verzendkosten in
rekening gebracht.
4.4 Goederen retourneren kan alleen na schriftelijke toestemming van O’de Texel, en
wel binnen 8 dagen, goed verpakt en op kosten van de wederpartij.
5. Klachten
5.1 Bij schade aan verpakking en/of inhoud van de goederen dient de wederpartij dit binnen
8 dagen te melden. Zonder deze vermelding kan O’de Texel niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade ontstaan tijdens vervoer.

5.2 Indien de klacht gegrond is, zal O’de Texel de geleverde goederen gratis vervangen tegen
teruglevering door de wederpartij van de oorspronkelijk geleverde goederen of een
schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen. Tot
verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade is O’de Texel niet verplicht.
5.3 De goederen die door de wederpartij op enigerlei wijze in gebruik zijn genomen, zijn
verwerkt of zijn doorverkocht, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard; retourneren is
niet meer mogelijk.
5.4 Bij klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk
contact op te nemen met O’de Texel met vermelding van het factuurnummer en omschrijving van de
klacht.
5.5 Ten aanzien van klachten wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke koop
beschouwd.
6. Aansprakelijkheid
6.1 O’de Texel kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden
gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, veroorzaakt
door of in verband staand met door O’de Texel geleverde of ter beschikking gestelde
zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld.
6.2 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder de
geleverde goederen vallen, is O’de Texel niet aansprakelijk. Ook voor kleine technische, of niet te
vermijden afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, dikte enz. is O’de Texel niet aansprakelijk.
6.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in
rekening te brengen factuurbedrag.
7. Overmacht
7.1 O’de Texel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van O’de Texel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpof transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 O’de Texel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is O’de Texel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien O’de Texel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van alle door O’de Texel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij O’de
Texel zolang de afnemer de vorderingen van O’de Texel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere
of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
zolang de afnemer de vorderingen van O’de Texel wegens tekort schieten in de nakoming van
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan O’de Texel of
een door O’de Texel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin O’de Texel haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan
zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht O’de Texel zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan O’de Texel
9. Betaling
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de wederverkopers uit het buitenland eerst
de bestelde producten te betalen waarna O’de Texel tot levering overgaat.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert O’de Texel aan de wederverkopers in
Nederland op rekening. De factuur is bij de geleverde producten gevoegd. Betaling van het volledige
factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
9.3 O’de Texel behoudt zich het recht voor om producten aan wederverkopers in Nederland te
leveren onder rembours of vooruitbetaling.
10. Ontbinding
10.1 Geheel of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke
verklaring kunnen ontbinden, indien hij O’de Texel schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan
O’de Texel een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die de wederpartij met O’de Texel aangaat is het Nederlands
recht van toepassing.
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