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1. Algemeen 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten 

tussen Leotex B.V. (verder: “Leotex”) en haar klanten (verder: “de Klant”).  
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Leotex gebruik maakt van derden.  

c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel, indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. 
 

2. Aanbiedingen, prijzen, totstandkoming overeenkomsten  
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Leotex zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor dertig (30) 

kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
b. Bij een samengestelde prijsopgave is Leotex niet verplicht om een deel van de in de aanbieding begrepen 

goederen te leveren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  
c. Alle prijzen zijn in euro’s of dollars, exclusief btw en eventuele andere heffingen. Prijzen zijn gebaseerd op 

ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, zoals sociale en 
fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich 

na opgave of sluiting van de overeenkomst en vóór levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren 
voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van de kostprijs van Leotex leidt, heeft Leotex het recht de 

overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan Klant te factureren.  
d. Leotex kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de 

offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.  
e. Een overeenkomst met Leotex komt tot stand, zodra Leotex de verstrekte order schriftelijk heeft bevestigd 

dan wel zodra Leotex een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte order. 

 

3. Levering en risico-overgang 
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ex works (af fabriek). De gekochte goederen worden 

vervoerd voor rekening en risico van de Klant die voor een voldoende verzekering dient te zorgen. Indien de 

Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor 

de levering, is Leotex gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Klant.  
b. (Leverings)termijnen van Leotex zijn indicatief. Een vertraging in de levering geeft de Klant niet het recht 

om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen.  
c. Leotex heeft het recht om deelleveringen te verrichten, en om die deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

d. Indien de goederen niet geleverd (kunnen) worden, zal Leotex het door de Klant betaalde bedrag 
terugbetalen, zonder rente of schadevergoeding. 

e. De Klant dient er op toe te zien dat eventuele douanedocumenten / keuringsrapporten tijdig aan de 
verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd. Bij gebreke hiervan komen de daarmee 

samenhangende extra kosten voor rekening van de Klant. 
f. De Klant garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van 

verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde weten/of regelgeving en meer 
in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken 

niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge 
VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door Klant daarvoor van 

een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Klant 
verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor 

de verhandeling van de zaken. Indien Klant de verplichtingen in dit lid niet naleeft, kan Leotex hier niet voor 
aansprakelijk worden gehouden. 

 

4. Derden 
a. Leotex is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele 

aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.  



 

 

 
5. Betaling en zekerheden 

a. De betalingstermijn is dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Een beroep door de Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.  

b. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin door Leotex is gefactureerd.  

c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over 

het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 
d. Alle kosten die door Leotex moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte 

komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel 
buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.  

e. Bezwaren tegen facturen dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van 
Leotex te worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden 

factuur in te stemmen. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. 
f. Leotex heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen of om genoegzame zekerheid te verlangen voor tijdige 

en volledige nakoming van de op de Klant rustende betalingsverplichtingen.  
 

6. Annulering en wijziging van de overeenkomst 
a. Annulering of wijziging door de Klant van een overeenkomst is enkel mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke 

instemming door Leotex.  

 

7. Ontbinding en opschorting 

a. Leotex kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de Klant te 

allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid 
jegens de Klant, per direct ontbinden: 

I. indien de Klant haar opeisbare schulden onbetaald laat; 
II. indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;  

III. indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd; 
IV. indien de Klant diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd; 

V. indien de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen of 
VI. Leotex redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor 

ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat 
daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. 

b. Indien de Klant een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft Leotex het 
recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige 

schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Leotex op schadevergoeding. 

 

8. Overmacht 
a. Tekortkomingen van Leotex in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, 

indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door 
fabriek/importeur, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen  

die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de 
overeenkomst te voorzien was, werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, 

brand, diefstal, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht 

uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen 

van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Leotex bij 
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.  

c. In het geval dat een overmachtssituatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is Leotex bevoegd de 
Overeenkomst te ontbinden. De Klant heeft in geen geval recht op vergoeding van schade, ook niet in het 

geval dat Leotex als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

 

9. Klachten/toleranties 

a. De Klant is verplicht tot controle van het geleverde op het moment van aflevering. De afgeleverde 
hoeveelheden staan op het afleveringsdocument vermeld. Klachten ten aanzien van de afgeleverde 

hoeveelheid en direct bij de aflevering zichtbare gebreken dienen op de vrachtbrief of het 
afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, na ontvangst 

van de goederen schriftelijk bij Leotex te zijn ingediend.  
b. Zichtbare gebreken aan de goederen dienen binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk aan Leotex te 

worden gemeld. 

c. Niet zichtbare gebreken dienen binnen de garantietermijn, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, 

schriftelijk aan Leotex te worden gemeld.  

d. Indien een klacht niet binnen de in de hierboven vermelde termijnen aan Leotex is gemeld, is geen beroep 
mogelijk op garantie.  

e. Klachten geven de Klant niet het recht om betaling van het door haar verschuldigde op te schorten.  
f. Leotex kan een tijdig ingediende klacht pas in behandeling nemen, nadat de Klant de informatie heeft 

verstrekt die noodzakelijk is om de klacht te kunnen beoordelen. De Klant dient Leotex in de gelegenheid te 



 

 

stellen om de klacht te controleren. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Leotex in overleg met de 
Klant treden over een oplossing. 

g. Leotex spant zich in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren.  

 

10. Garantie 

a. Leotex garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op 
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn 

bestemd, mits de instructies van Leotex met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de goederen strikt 
worden opgevolgd.    

b. De onder a. van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 jaar na aflevering aan de 
Klant.  

c. Indien de door Leotex geleverde goederen door derden worden geproduceerd is de garantie beperkt tot de 
fabrieksgarantie als verstrekt door de (toe)leveranciers en goederen van de goederen.  

d. Leotex heeft het recht naar eigen keuze de goederen te vervangen dan wel de goederen te herstellen dan 
wel de voor de betreffende goederen betaalde vergoeding aan de Klant terug te betalen.  

e. Elke aanspraak op garantie vervalt nadat de Klant de geleverde goederen onvakkundig of onjuist of in strijd 
met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt. Voorts is geen sprake van 

garantie voor kleurverschillen ten gevolge van lichtinval.  
f. De Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen veertien (14) 

kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij 
Leotex heeft geklaagd. 

 

 

 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

a. Leotex is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, alsmede gebruik van 
goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn, dan wel van een gebruik van goederen dat 

redelijkerwijs niet te verwachten valt. 
b. De aansprakelijkheid van Leotex is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Leotex 

wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Leotex niet of niet volledig is gedekt, dan is de 
aansprakelijkheid van Leotex beperkt tot ten hoogste de grootte van de stofwaarde van de onderliggende 

klacht. De aansprakelijkheid van Leotex is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 1.000.  
c. Leotex sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot 

gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade 
door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden 

zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.  
d. Leotex is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde 

derde(n). 
e. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen één jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt 

of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Leotex te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 
schadevergoeding vervalt.  

f. Dit artikel is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Leotex of van het leidinggevend personeel van Leotex. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud  
a. De door Leotex geleverde goederen blijven eigendom van Leotex totdat de Klant al hetgeen wat Leotex van 

de Klant te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente en kosten, daaronder begrepen een 
eventueel te betalen (schade)vergoeding, aan Leotex heeft betaald. De Klant is verplicht de door Leotex 

geleverde goederen voldoende te verzekeren, in ieder geval tegen diefstal, beschadiging en tenietgaan.  
b. Totdat de Klant al hetgeen wat Leotex van de Klant te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente 

en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding, aan Leotex heeft betaald, is 
de Klant niet bevoegd de door Leotex geleverde goederen te verpanden noch op enige andere wijze te 

bezwaren.  

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop 
willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Leotex daarvan onmiddellijk op de hoogte te 

stellen.  

 

13. Recall  

a. Leotex kan de Klant verplichten om goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek 

kleeft, dan wel waaraan een gebrek dreigt te kleven, binnen een door Leotex te bepalen redelijke termijn 

terug te roepen (hierna: ‘recall-actie’). De Klant is verplicht om de goederen die onderwerp zijn van de recall-
actie tegen de aan haar in rekening gebrachte prijs aan Leotex terug te verkopen en te leveren. Alle overige 

aan de recall-actie verbonden kosten komen voor rekening van de Klant, met dien verstande dat Leotex de 
transportkosten van het transport van de klant naar Leotex voor haar rekening neemt 

b. De Klant is gehouden om onverwijld uitvoering te geven aan een verzoek van Leotex tot het uitvoeren van 
een recall-actie, bij gebreke waarvan zij direct in verzuim is en de kosten in verband met de recall-actie en 



 

 

de schade als gevolg van het gebrek onverkort voor rekening van de Klant zullen zijn, ongeacht voor wiens 
risico de recall-actie komt.  

 

14. Intellectuele eigendomsrechten 

a. De intellectuele eigendomsrechten op de handelsnaam ‘Leotex’, het logo van Leotex, de collectie van Leotex 

en door Leotex vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen, 
stempels, stansvormen, clichés, designs etc. berusten bij Leotex. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming 

van Leotex niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.  
b. De Klant vrijwaart Leotex voor alle gevolgen van een inbreuk op enig recht aan derden, indien Leotex op 

verzoek van de Klant een bepaald beeld, tekening, model of bepaalde vormgeving heeft gebruikt.  
c. Indien de Klant grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt aan Leotex om 

te worden verwerkt in door de Klant bij Leotex gekochte goederen, dan vrijwaart de Klant Leotex tegen 
mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

 

15. Privacy 
a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden 

gebruikt/verwerkt, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door Leotex worden 
gebruikt en beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

b. Leotex zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de 

persoonsgegevens die Leotex in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische 

maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Leotex de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen 

maatregelen.  
c. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met Leotex via +31(0) 013 

505 7555.  

 

16. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

a. Op de rechtsverhouding tussen Leotex en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant; niettemin heeft Leotex het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-

/vestigingsplaats van de Klant.  
 

17. Slotbepalingen 
a. Leotex heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 

Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te 
annuleren binnen acht (8) kalenderdagen na deze wijziging.  

b. Bij nietigheid of onverbindend van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de 
overige bepalingen van kracht blijven.   

c. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar. Bij interpretatieverschillen 
zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend zijn. 

d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Leotex 
(www.leotex.nl) zal gelden. 

 

 

 

 

 

 


