
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN ZAKELIJKE KLANTEN 

versie januari 2013 

Artikel 1 ALGEMEEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten, hierna te 

noemen orders, die zijn aangegaan door zakelijke klanten met NLES Textile BV. Een zakelijke klant valt onder de 

wetgeving op de omzetbelasting. De zakelijke klant bedrijft in principe detailhandel en is als zodanig 

wederverkoper aan de finale consument. 

2. N.L.ES Textile BV is een Besloten Vennootschap (BV) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 

Utrecht onder nummer 30161180.  

3. Een order kan alleen tot stand komen indien de koper, hierna te noemen de klant, instemt met de algemene 

voorwaarden en de toepasbaarheid hiervan op de order die wordt afgesloten met NLES Textile BV. 

4. Bij het afsluiten van een order wordt de klant geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de algemene 

voorwaarden. 

5. NLES Textile BV behoudt te allen tijde het recht om direct aan consumenten te verkopen via de  eigen 

webshop, dan wel via eigen winkels of op welke andere wijze dan ook. Derhalve kan dit nooit een geldige reden 

zijn tot het annuleren van een order. 

6. NLES Textile BV respecteert de privacy van de klanten. Alle informatie die door klanten wordt verstrekt 

wordt uitsluitend gebruikt om orders uit te voeren en klanten te informeren over NLES Textile BV. 

7. De klant zal gedurende de looptijd van de order, alsmede één jaar na levering daarvan, op generlei wijze 

medewerkers van NLES Textile BV of van ondernemingen waarmee NLES Textile BV samenwerkt, zoals 

handelsagenten, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich latenwerken. 

Artikel 2 ORDERS 

1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NLES Textile BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 

of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

order, tijdig aan NLES Textile BV worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de order, benodigde 

gegevens niet tijdig aan NLES Textile BV zijn verstrekt, heeft NLES Textile BV het recht de levering van de order 

op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

2. NLES Textile BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien NLES Textile BV is uitgegaan van 

door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. Indien NLES Textile BV aan de klant zaken ter beschikking heeft gesteld, zoals monsters, is de klant gehouden 

het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. 

Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

4. De aan de klant getoonde of verstrekte monsters of modellen, zijn slechts als aanduiding bedoeld zonder, 

dat de uiteindelijk te leveren goederen daaraan behoeven te beantwoorden. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de order blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de 

order te wijzigen, heeft NLES Textile BV het recht de order dienovereenkomstig aan te passen. Indien de 



wijziging van de order financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal NLES Textile BV de 

klant hierover van tevoren inlichten. 

6. NLES Textile BV mag prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van totstandkoming van 

de order en de levering, significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld 

wisselkoersen, grondstoffen of transportkosten. 

7. De door NLES Textile BV gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. 

8. Indien bij een bepaalde order aan een klant een korting is verleend, in welke vorm dan ook, dan kunnen 

daaruit geen rechten worden ontleend. 

9. De eerste order die een (nieuwe) klant afsluit bij NLES Textile BV dient te worden ondertekend door de klant. 

Daarmee geeft de klant aan akkoord te gaan met hetgeen door de klant wordt besteld alsmede met de 

algemene leveringsvoorwaarden. Bij vervolgorders is deze ondertekening niet langer noodzakelijk. De klant 

wordt geacht in het geval van een langdurige klantrelatie en/of vervolgorders op de hoogte te zijn van de 

algemene voorwaarden. Derhalve kunnen ook mondelinge (telefonische) bestellingen worden geaccepteerd 

door NLES Textile BV. 

10. NLES Textile BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien een klant een order geeft, die gemaakt is 

op een orderformulier met bijbehorende voorwaarden van de klant zelf. NLES Textile BV voert een order te 

allen tijde uit onder de eigen algemene voorwaarden. 

11. NLES Textile BV verstrekt bij elke order een kopie van deze order ten behoeve van de klant. Dit kan door 

middel van een carbon-doordruk van een ingevuld blanco orderformulier (handgeschreven order) of door 

middel van een geprinte order uit het ordersysteem van NLES Textile BV (computer uitdraai). De kopie van de 

order wordt direct na het afsluiten van de order verstrekt, dan wel, door middel van een orderbevestiging, 

naderhand toegestuurd. 

12. NLES Textile BV is niet verplicht orderbevestigingen te geven naar aanleiding van mondelinge (telefonische) 

bestellingen. 

13. NLES Textile BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de order (bevestiging), die duidelijk 

het resultaat zijn van menselijke vergissingen, zoals duidelijk per abuis te laag afgegeven prijzen. 

14. Annuleren, zonder kosten, van een order door de klant, is mogelijk tot maximaal één week na het tot stand 

komen van de order. Na deze periode is het annuleren van een order alleen mogelijk met betaling van een 

boetebedrag van 50 (vijftig) procent van het orderbedrag, exclusief BTW, met een minimum van 500 

(vijfhonderd) Euro. Annuleren van een order dient schriftelijk te gebeuren. 

Artikel 3 LEVERING EN FACTURATIE 

1. De leveringen van NLES Textile BV worden zonder transportkosten geleverd (franco huis). Echter, bij 

nabestellingen onder de 6 (zes) stuks, zal  €10,- (tien) Euro aan transportkosten worden gerekend. 

2. NLES Textile BV behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen transportkosten wél in rekening te 

brengen. Dit zal altijd bij het maken van de order, dan wel binnen een redelijke termijn na het tot stand komen 

van de order, aan de klant worden gemeld. 

3. NLES Textile BV heeft te allen tijde het recht om goederen onder rembours uit te leveren. Dit zal aan de klant 

worden medegedeeld tijdens het maken van de order of in ieder geval voor de levering, indien NLES Textile BV, 

na het maken van de order, ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen, dat de klant 

de verplichtingen niet zal nakomen. 



4. NLES Textile BV heeft het recht klantgegevens te verstrekken aan derden indien NLES Textile BV dit 

noodzakelijk acht ten behoeve van het correct uitvoeren van de order. Hieronder wordt met name begrepen 

het verstrekken van leveradressen van klanten aan vervoerders. 

5. Indien NLES Textile BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Hiervan kan maximaal 

15 (vijftien) werkdagen worden afgeweken. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Na 

deze 15 (vijftien) werkdagen uitlooptijd, vervalt de afnameplicht van de klant. Uitgezonderd is nadrukkelijk de 

situatie van overmacht (artikel 5, lid 4). In het geval van overmacht blijft de afnameplicht van de klant bestaan, 

waarbij de 15 (vijftien) werkdagen uitlooptijd aanvangen, nadat de periode van overmacht is afgelopen. 

6. Indien de klant een order niet heeft geannuleerd (artikel 2, lid 14) en de uitlooptijd van 15 (vijftien) 

werkdagen van de levertermijn (artikel 3, lid 5) niet is verstreken, heeft de klant te allen tijde afnameplicht. 

Afnameplicht houdt in, dat de klant verplicht is de goederen af te nemen op het moment, dat NLES Textile BV 

deze bij hem aflevert of doet afleveren. 

7. NLES Textile BV is niet verplicht de levering van de goederen bij de klant aan te melden, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen in de order. 

8. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die 

noodzakelijk zijn voor de levering, is NLES Textile BV gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico 

van de klant. De uit de vertraging voortvloeiende extra transportkosten van de levering, zullen aan de klant in 

rekening worden gebracht. De levertijd en factuurdatum vangen onveranderd aan, nadat NLES Textile BV de 

goederen aan de klant ter beschikking heeft gesteld. 

9. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen, gaat op de klant over op het moment waarop deze 

aan de klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van door de klant aan te wijzen 

derden worden gebracht. 

10. NLES Textile BV is gerechtigd de order in gedeelten te leveren, tenzij hiervan duidelijk in de order is 

afgeweken. NLES Textile BV is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 

11. NLES Textile BV levert nadrukkelijk nooit onder voorwaarde van consignatie. Indien goederen in 

uitzonderlijke gevallen, retour worden genomen door NLES Textile BV, om wat voor reden dan ook, kunnen 

hier geen rechten aan worden ontleend. 

12 NLES Textile BV behoudt zich het recht voor orders onder de 1000 (duizend) Euro niet uit te leveren. 

13. NLES Textile BV is bevoegd de levering van een order op te schorten of de order geheel of gedeeltelijk te 

annuleren, indien een klant de verplichtingen uit de order niet nakomt, dan wel dat NLES Textile BV, na het 

maken van de order, ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen, dat de klant de 

verplichtingen niet zal nakomen. 

14. Voorts is NLES Textile BV bevoegd de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien zich omstandigheden 

voordoen, van welke aard dan ook, dat levering van de order naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

niet langer kan worden gevergd. 

15. Bij alle geleverde goederen geeft NLES Textile BV detailhandelsprijzen aan op de pakbon, die de klant kan 

gebruiken voor de prijsstelling aan de finale consument. Dit betreft uitdrukkelijk, uitsluitend 

adviesverkoopprijzen en staat als zodanig ook vermeld op de pakbon. De adviesverkoopprijzen worden bekend 

verondersteld bij de klant bij het tot stand komen van de order. 

16. De klant is gehouden de goederen op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een termijn 

van 1 (één) week, te controleren. Daarbij behoort de klant te controleren of de levering overeenstemt met de 



pakbon, alsmede overeenstemt met hetgeen in de order is overeengekomen. Verkeerde artikelen, kleuren, 

maten en verkeerde hoeveelheden, tekorten (manco’s) of te veel geleverde goederen (surplus), behoren 

binnen 1 (één) week na levering, per e-mail aan NLES Textile BV te worden gemeld. Indien de klant binnen deze 

termijn van 1 (één) week geen reactie per e-mail geeft, dan mag verondersteld worden dat de klant akkoord 

gaat met de juistheid van de levering. 

17. De klant is gehouden de factuur op het moment van binnenkomst, doch in ieder geval binnen een termijn 

van 1 (één) week, te controleren. Daarbij behoort de klant te controleren of de factuur overeenstemt met de 

pakbon, alsmede overeenstemt met hetgeen in de order is overeengekomen. Verkeerde bedragen, artikelen, 

kleuren, maten en verkeerde hoeveelheden, alsmede incorrect vermelde leverings- en/of 

betalingsvoorwaarden, behoren binnen 1 (één) week na ontvangst van de factuur, per e-mail aan NLES Textile 

BV te worden gemeld. Indien de klant binnen deze termijn van 1 (één) week geen reactie per e-mail geeft, dan 

mag verondersteld worden dat de klant akkoord gaat met de juistheid van de factuur. 

18. Eventuele kortingen staan altijd duidelijk zichtbaar vermeld op de facturen van NLES Textile BV. De facturen 

van NLES Textile BV voldoen aan de wettelijk gestelde (Europese) eisen voor facturatie. 

19. Reeds geleverde goederen zijn bestemd voor de wederverkoop aan de finale consument. De goederen van 

NLES Textile BV mogen onder geen enkel beding worden doorverkocht aan andere (detail) handelaren. Indien 

BLAF dit constateert, dan is de klant een direct opeisbare boete schuldig aan NLES Textile BV van vier maal het 

bedrag van de totale order van waaruit de doorverkochte goederen komen met een minimum van 20.000 

(twintigduizend) Euro. 

Artikel 4 KLACHTEN EN RETOUREN 

1. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 1 (één) maand na levering, per e-mail aan NLES Textile BV te 

worden gemeld. Indien de klant binnen deze termijn geen reactie per e-mail geeft, dan mag verondersteld 

worden, dat er geen zichtbare gebreken zijn in de levering. Onder zichtbare gebreken wordt onder andere 

verstaan pasvormproblemen, maatvoering, ongelijkheid van snijvlakken of patroondelen, vlekken, 

beschadigingen (gaatjes) en het ontbreken van onderdelen (zoals knopen). 

2. Niet-zichtbare gebreken behoren uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na levering, per e-mail aan 

NLES Textile BV te worden gemeld. Indien de klant binnen deze termijn geen reactie per e-mail geeft, dan mag 

verondersteld worden, dat er geen onzichtbare gebreken zijn in de levering. Onder niet-zichtbare gebreken 

wordt verstaan situaties die zich pas na enige tijd voordoen, zoals onder andere het kerven van naden, loslaten 

van stiknaden en gekettelde verbindingen en het losraken van knopen. 

3. Klachten waarmee de finale consument terugkomt bij een klant, kunnen tot maximaal 6 (zes) maanden na 

levering, door de klant bij NLES Textile BV worden aangemeld. Hierbij gaat het om zaken die niet in een eerder 

stadium op redelijker wijze door de klant waren te constateren, zoals ontoelaatbare was-krimp of 

buitensporige verkleuring. Consumentenklachten die duidelijk het gevolg zijn van verkeerde was-behandeling 

en/of onzorgvuldig gedrag, worden uitdrukkelijk nooit vergoed. 

4. Wenst de klant goederen te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande toestemming 

van NLES Textile BV, op de wijze door NLES Textile BV aan te geven. Zonder voorafgaande goedkeuring worden 

retouren niet in behandeling genomen. 

5. Portokosten gemaakt door de klant, worden uitdrukkelijk niet vergoed. NLES Textile BV is niet verplicht 

retouren voor eigen rekening, bij de klant op te halen. Indien retouren voor eigen rekening, door NLES Textile 

BV worden opgehaald bij de klant, om wat voor reden dan ook, kunnen hier geen rechten aan worden 

ontleend. 



6. Retouren worden in behandeling genomen nadat de goederen feitelijk in het bezit zijn van NLES Textile BV. 

NLES Textile BV zal er zorg voor dragen, dat retouren binnen de grenzen van het redelijke, zo snel mogelijk 

zullen worden behandeld. 

7. NLES Textile BV zelf beoordeelt of een klacht al dan niet als zijnde terecht wordt bevonden. Klachten die 

voortkomen uit geleverde uitverkooppartijen of restpartijen worden uitdrukkelijk nooit vergoed. 

8. Indien NLES Textile BV of de klant, een derde onafhankelijke partij wil inschakelen om een klacht te 

beoordelen, dan kan zulks alleen geschieden met toestemming van beide partijen en onder voorwaarde van 

wederzijdse erkenning van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de derde partij. Indien beide partijen 

akkoord gaan met een derde onafhankelijke partij, verklaren beide partijen zich vooraf te zullen conformeren 

met de uitspraak van de derde onafhankelijke partij. 

9. Indien NLES Textile BV een klacht als zijnde terecht beoordeelt, dan heeft NLES Textile BV het recht te kiezen 

tussen het maken van een creditnota, het sturen van een vervangend artikel of het laten herstellen van het 

artikel. Klachten worden vergoed tot maximaal het bedrag van het artikel, zoals vermeld op de factuur van de 

klant. 

10. Indien NLES Textile BV een klacht als zijnde onterecht beoordeelt, dan heeft NLES Textile BV het recht geen 

actie te ondernemen. Indien de klant dit wenst, dan zal de desbetreffende klacht worden geretourneerd. 

Mocht de klant hier niet uitdrukkelijk om vragen, dan zal het artikel worden vernietigd als zijnde waardeloos. 

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 

1. De klant vrijwaart NLES Textile BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 

van de order schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

2. NLES Textile BV is niet aansprakelijk voor tegenvallende verkoopresultaten aan de finale consument. De klant 

draagt te allen tijde het volledige ondernemersrisico van de geleverde goederen. 

3. NLES Textile BV is niet aansprakelijk voor directe en indirecte (bedrijfs)schade, zoals gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

4. De klant vrijwaart NLES Textile BV uitdrukkelijk voor alle eventuele gevolgschade en aanspraken van de finale 

consument of derden. NLES Textile BV is niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook, zoals 

transfervlekken of beschadigingen op bank- of stoelbekleding. 

5. NLES Textile BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting in het geval van overmacht. Onder 

overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop NLES Textile BV geen invloed kan 

uitoefenen, doch waardoor NLES Textile BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij 

NLES Textile BV of derden worden daaronder begrepen alsmede douanecontroles en acuut overheidsingrijpen 

bij invoerwetgeving. NLES Textile BV kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de order 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is NLES Textile BV gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade. 

Artikel 6 BETALING EN INCASSO 

1. Betaling van alle facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door NLES 

Textile BV aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. De klant is gerechtigd 3% betalingskorting bij 

betaling binnen 10 dagen te verrekenen met de hoofdsom exclusief BTW. Uitgezonderd zijn ten eerste, die 

facturen waarvan de verwerking en betaling geschiedt via een inkoopcombinatie. Voor deze facturen geldt een 



betalingstermijn van 10 dagen netto, waarbij de inkooporganisatie een percentage, een zogenoemde 

delcrederevergoeding, inhoud op de hoofdsom exclusief BTW. Dit delcrederepercentage wordt rechtstreeks 

met de inkooporganisatie onderhandeld. Ten tweede zijn uitgezonderd die facturen, die betrekking hebben op 

geleverde uitverkooppartijen of restpartijen. Voor deze facturen geldt een betalingstermijn van 10 dagen 

netto. Ten derde zijn uitgezonderd die facturen die horen bij een rembourslevering (artikel 3, lid 3). Deze 

facturen dienen direct bij levering volledig voldaan te worden. 

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen, lopende reclames ten aanzien van kwantiteit of kwaliteit, 

almede nog te ontvangen creditnota’s, schorten de betalingsverplichting niet op. 

3. Indien een klant in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant van 

rechtswege in verzuim. De klant is alsdan de (handels-)rente verschuldigd met een minimum van 1%. De 

(handels-)rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot 

het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

4. NLES Textile BV is gerechtigd € 25,00 aanmaningskosten in rekening te brengen na het verstrijken van de 

betalingstermijn van 30 dagen. NLES Textile BV zal hierop de klant tijdig attent maken in de te versturen 

betalingsherinneringen. 

5. NLES Textile BV heeft het recht de door de klant gedane betalingen in mindering te brengen op, in de eerste 

plaats, de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. NLES 

Textile BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een 

andere volgorde voor de toerekening van de betaling wenst. NLES Textile BV kan volledige aflossing van de 

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de rente alsmede de kosten worden voldaan. 

6. NLES Textile BV is te alle tijde gerechtigd op elk moment vorderingen uit handen te geven aan een 

gerechtsdeurwaarder. Bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de klant. NLES Textile BV zal hierop de 

klant tijdig attent maken in de te versturen betalingsherinneringen. 

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door NLES Textile BV geleverde goederen blijven eigendom van NLES Textile BV, totdat de klant alle 

verplichtingen uit de met de NLES Textile BV gesloten order is nagekomen. 

2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, noch op 

enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, dan wel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht NLES Textile BV direct daarvan op de hoogte te 

stellen. 

4. In het geval van dreigende liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant, zijn de 

goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, onmiddellijk opeisbaar. 

5. De klant verplicht zich de goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verzekeren en verzekerd 

te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven aan 

NLES Textile BV. 

6. Door NLES Textile BV geleverde goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het 

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

7. Voor het geval dat NLES Textile BV zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds bij het 

plaatsen van de order onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan NLES Textile BV, of door NLES 



Textile BV aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NLES Textile BV zich 

bevinden en die goederen mee terug te nemen. 

8. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de goederen aan te brengen, waaronder labels, hangkaarten 

en innaai-etiketten. 

Artikel 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

1. De door NLES Textile BV tot stand gebrachte monsters, ontwerpen, foto’s, brochures, verkoopboeken, 

kleurkaarten, software en andere materialen of (digitale) bestanden, blijven eigendom van NLES Textile BV, 

ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

2. Alle door NLES Textile BV verstrekte stukken aan de klant zoals monsters, ontwerpen, foto’s, brochures, 

verkoopboeken, kleurkaarten, software en andere materialen of (digitale) bestanden, zijn uitsluitend bestemd 

om door de klant zelf in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te worden gebruikt en mogen niet 

zonder voorafgaande toestemming van NLES Textile BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan 

derden te worden overhandigd of ter kennis van derden worden gebracht. 

3. Alle door NLES Textile BV verstrekte (digitale) foto’s, zijn uitsluitend bestemd ter promotie van NLES Textile 

BV en mogen niet zonder gebruikmaking van het logo van NLES Textile BV dan wel zonder de naamsvermelding 

van NLES Textile BV worden gepubliceerd, tenzij NLES Textile BV daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft 

gegeven. 

4. NLES Textile BV behoud te allen tijde alle rechten op alle (digitale) foto’s van NLES Textile BV. Geen enkele 

afbeelding met daarop een artikel van NLES Textile BV mag daarom zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van NLES Textile BV worden gebruikt. 

5. Alle door de klant zelf gemaakte foto’s, tekeningen of andere documentatie van monsters, ontwerpen, 

foto’s, brochures, verkoopboeken, kleurkaarten, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, 

mogen niet zonder voorafgaande toestemming van NLES Textile BV worden gebruikt voor eigen productie, aan 

derden te worden overhandigd of ter kennis van derden worden gebracht. 

6. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen.  

7. Namaak van monsters en/of ontwerpen van NLES Textile BV, op wat voor wijze dan ook, is strikt verboden. 

NLES Textile BV behoudt te allen tijde in zijn intellectueel eigendomsrecht. Per nagemaakt artikel kan NLES 

Textile BV een boete eisen van minimaal 50.000 (vijftigduizend) Euro per vertreding. 

8. De merknaam XAGJE alsmede het blaadje en de tekst “personality never goes out of style” alsmede het 

kroontje boven de teks XAGJE, zijn geregistreerde handelsmerken van NLES Textile BV en mogen niet zonder 

uitdrukkelijke toestemming van NLES Textile BV worden gebruikt. 

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT 

1. De rechter in de vestigingsplaats van NLES Textile BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 

nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft NLES Textile BV het recht het geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Op elke order tussen NLES Textile BV en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens 

Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij van de Kamer van Koophandel te Utrecht. 



4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst 

daarvan steeds doorslaggevend. 

5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. 


