
 

Algemene voorwaarden Voets Bedrijfskleding V.O.F. 
 
Algemene bepalingen 
1.1 Voets Bedrijfskleding V.O.F. gevestigd in Rosmalen 
1.2 Opdrachtgever: de onderneming of instelling die aan Voets bedrijfskleding een opdracht tot het 

leveren van bepaalde producten en/of het verrichten van bepaalde diensten heeft verstrekt. 
1.3 Producten: alle goederen en diensten die Voets bedrijfskleding V.O.F. in haar assortiment heeft 

opgenomen. 
 
Toepasselijkheid 
2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Voets Bedrijfskleding af te sluiten 
overeenkomsten en op alle gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met Voets 
Bedrijfskleding. 
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn mogelijk indien Voets Bedrijfskleding daarmee schriftelijk 
heeft ingestemd. 
 
 
Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Voets Bedrijfskleding het tegendeel uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft vermeld. 
3.2 Iedere aanbieding blijft 30 dagen geldig , tenzij er in de aanbieding een andere termijn is 
opgenomen. 
 
 
Het sluiten van een overeenkomst 
4.1 Een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten komt tot stand door een 
schriftelijke, per email, verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Voets Bedrijfskleding en het 
aanvaarden van deze opdracht van Voets Bedrijfskleding. 
4.2 Het aanvaarden van de opdracht van de Opdrachtgever is definitief indien Voets Bedrijfskleding 
deze schriftelijk, per email, bevestigd aan de Opdrachtgever. 
 
 
Levering 
5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of is 
overeengekomen. Wat betreft de levertijden neemt Voets Bedrijfskleding geen enkele verplichting 
op zich en geeft het overschrijden van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht de order te 
annuleren of zich te beroepen op schadevergoeding. 
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn leveringen met een netto waarde ex. BTW van 
meer dan €350,-  franco . Voor opdrachten met een netto waarde van minder dan €350,- ex. BTW 
wordt € 10,- in rekening gebracht als bijdrage verzend- en orderkosten. 
Voor het speciaal op de drager verpakken van goederen zal €2,50 per pakket in rekening gebracht 
worden als bijdrage in de extra handelingskosten. 
5.3 Kosten en schade die voortvloeien uit het niet in ontvangst nemen van de goederen door de 
Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever 
5.4 Transport van de goederen is voor het risico van Voets Bedrijfskleding en dit risico is beperkt door 
de dekking die de betreffende transportverzekeraars bieden. 
5.5 Voets Bedrijfskleding is gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd zullen 
worden. De opdrachtgever is dan gehouden aan de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 
van deze voorwaarden. 
5.6 Bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever heeft Voets Bedrijfskleding het recht 
voor de eerste of meerdere levering een vooruitbetaling te vragen. Indien de gevraagde zekerheden 



 

niet of niet tijdig worden verstrekt door de Opdrachtgever dan heeft Voets Bedrijfskleding het recht 
de opdracht te weigeren, zonder dat enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd is. 
5.7 Voets Bedrijfskleding dient in gelegenheid gesteld te worden door haar gemaakte fouten te 
herstellen. Reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na het leveren van de goederen doorgeven te 
zijn en foutief geleverde goederen dienen binnen 7 werkdagen weer in bezit van Voets 
Bedrijfskleding te zijn. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan kan Voets Bedrijfskleding 
overgaan tot herstel of vervanging van de betreffende goederen overgaan. 
 
 
Prijzen 
6.1 De door Voets bedrijfskleding aangeboden prijzen zijn te allen tijde in Euro’s en ex. BTW. 
6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en de vastgestelde 
condities. 
6.3 Indien tussen de periode van het afgeven van de prijzen en het plaatsen van de opdracht door de 
Opdrachtgever om welke reden dan ook door de leveranciers van Voets Bedrijfskleding en of 
overheden prijsverhogende maatregelen genomen worden dan is Voets Bedrijfskleding gerechtigd 
die prijzen te berekenen die op de dag van aflevering gelden. Prijsstijging die dus na het sluiten van 
de overeenkomst zijn ontstaan geven de Opdrachtgever niet het recht tot ontbinding van de 
opdracht of het indienen van een schadevergoeding. 
6.4 De opgegeven prijzen vervallen met het uitkomen van nieuwe prijslijsten. 
 
 
Betaling 
7.1 Betaling van het factuurbedrag kan in de winkel contant of door middel van PIN betaling. Betaling 
via de bank dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting         
( 30 dagen netto). 
7.2 Indien de betaling niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden zal Voets Bedrijfskleding vanaf de 
eerste vervaldag 1% rente per maand berekenen over het nog openstaande bedrag. De 
Opdrachtgever hoeft hiervan niet van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Hierbij geldt een 
gedeelte van een maand als een gehele maand. 
7.3 Alle te maken kosten ter incassering van de vordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 
Reclame 
8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen na leveringen van de 
goederen schriftelijk gemeld te worden. 
8.2 Reclames aangaande in de handel onvermijdelijk afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden 
niet geaccepteerd. 
8.3 Reclames over facturen dienen 14 dagen na het verzenden van de facturen in bezit te zijn van 
Voets Bedrijfskleding. Na deze termijn wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de betreffende 
factuur heeft goedgekeurd. 
8.4 Indien een reclame door Voets Bedrijfskleding als terecht wordt beoordeeld zal binnen 45 dagen 
na de ontvangst van de reclame tot vervanging of reparatie worden overgegaan. 
8.5 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting ten 
opzichte van Voets Bedrijfskleding. 
8.6 Indien goederen voor retournering in aanmerking komen, wat door Voets Bedrijfskleding 
schriftelijk wordt bevestigd, dan dienen deze niet gedragen of gebruikt te zijn en in de orginele 
fabrieksverpakking aan Voets Bedrijfskleding aangeboden te worden.  
 
 
 
 
Garantie 



 

9.1 Garantie kunnen alleen in behandeling worden genomen indien het artikel in de winkel ter 
beoordeling wordt aangeboden of indien dit schriftelijk gedaan wordt. 
9.2 Indien producten onder garantie vallen, wat beoordeeld wordt door Voets Bedrijfskleding, 
worden deze hersteld of door een nieuwe levering vervangen.  
9.3 Alle aanspraken op garantie vervallen indien de Opdrachtgever aan het product zelf wijzigingen 
aanbrengt, reparaties verricht aan het product die niet overeenkomstig de instructies zijn, het 
product verkeerd of onjuist gebruikt is en/of het product gebruikt is voor andere doeleinden dan de 
daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. 
9.4 Gebreken ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze 
controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen. 
 
 
Aansprakelijkheid 
10.1 Indien Voets Bedrijfskleding bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar tekort is 
geschoten, heeft Voets Bedrijfskleding de plicht de directe schade als gevolg hiervan voor haar 
rekening te herstellen. 
10.2 Voets Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als 
gevolg van de tekortkoming van Voets Bedrijfskleding. 
10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Voets Bedrijfskleding, op welke wijze dan ook ontstaan, 
niet hoger dan het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel uitmaakt. 
10.4 Aanbevelingen en/of adviezen van Voets Bedrijfskleding m.b.t. gebruik, verbruik, de werking, 
opslag e.d. van producten geschied geheel vrijblijvend. Opvolging van deze adviezen is geheel voor 
het risico van de Opdrachtgever. Voets Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, die voortvloeit uit de hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen. 
10.5 Schade voortgekomen uit overmacht vallen niet onder de aansprakelijkheid van Voets 
Bedrijfskleding. Overmacht is een niet aan Voets Bedrijfskleding toe te kennen omstandigheid zoals 
stakingen, weersinvloeden, vertragingen in leveringen van toeleveranciers, boycotten, oorlog, 
invoerbelemmeringen en sabotage. 
 
 
Eigendomsvoorbehoud 
12.1 De geleverde goederen en diensten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Voets 
Bedrijfskleding, totdat de Opdrachtgever alle door Voets Bedrijfskleding geleverde goederen en 
diensten volledig heeft betaald. Dit is inclusief eventuele rente, schade en kosten. 
 
 
Retentierecht 
13.1 Op alle producten en diensten van de Opdrachtgever die zich onder Voets Bedrijfskleding 
bevinden heeft Voets Bedrijfskleding het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de 
opdrachtgever niet aan alle verplichting jegens Voets Bedrijfskleding heeft voldaan. 
 
 
Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten met Voets Bedrijfskleding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
 


