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ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN TRENDZZ FOR YOU B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64308936
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1.	Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten, waarbij TRENDZZ FOR YOU B.V. nader te noemen
TRENDZZ FOR YOU (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 64308936), dan wel een met haar
gelieerde onderneming, zaken verkoopt en in bruikleen geeft.
1.2. 	TRENDZZ FOR YOU levert displays in bruikleen met daarop diverse
producten als kaarten, sleutelhangers, magneten e.d. die op of aan de
display te koop worden aangeboden. Opdrachtgever neemt de goederen
mét of zonder een display af, waarbij opdrachtgever kan kiezen uit een
aantal totaalpakketten. Na afname kan opdrachtgever bij TRENDZZ FOR
YOU nabestellingen doen om de display aan- of bij te vullen.
1.3. 	Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden uit.
Indien opdrachtgever bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is TRENDZZ FOR YOU hieraan niet gebonden.
1.4. 	Partijen kunnen afwijkingen van deze voorwaarden gezamenlijk overeenkomen mits dit schriftelijk wordt vastgelegd.
1.5. 	Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden
vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden niettemin van kracht. Partijen zullen in dat geval
overeenkomen wat voor dat specifieke geval waar het omstreden beding
op ziet wel werkzaam is, waarbij zoveel mogelijk dezelfde strekking wordt
gehanteerd als de voormalige bepaling.
Artikel 2 Offertes
2.1. 	Alle offertes van TRENDZZ FOR YOU, zowel mondeling als schriftelijk,
zijn vrijblijvend.
2.2. 	Tenzij anders is vermeld blijven offertes gedurende 30 dagen van kracht
en komen daarna te vervallen.
2.3. 	TRENDZZ FOR YOU is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte
vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
Artikel 3 Totstandkoming
3.1. 	De overeenkomst komt tot stand indien die door TRENDZZ FOR YOU is
bevestigd of indien er is aangevangen met de uitvoering van de order.
Artikel 4 Prijzen
4.1. 	TRENDZZ FOR YOU is na 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen wijzigen. Wijzigingen van de aangeboden dan
wel overeengekomen prijs, waartoe TRENDZZ FOR YOU op grond van
wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn met ingang
van die periode ook toegestaan.
4.2. 	Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en aflevering, waaronder tevens
begrepen de kosten voor het (af)leveren.
Artikel 5 Orderwijzigingen
5.1. 	Wijzigingen in de oorspronkelijke order door of namens de opdrachtgever
na de in artikel 11.1 genoemde termijn van reclame, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden
bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht
geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag
dan is overeengekomen.
5.2. 	Door de opdrachtgever na het plaatsen van de order verlangde wijzigingen van die order moeten door de opdrachtgever schriftelijk of
elektronisch aan TRENDZZ FOR YOU worden doorgegeven binnen de in
artikel 11.1 genoemde termijn van reclame. Bij opgave op een andere
wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van
de opdrachtgever.
5.3. 	Veranderingen in een reeds verstrekte order kunnen tot gevolg hebben
dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 6 Annulering/Ontbinding
6.1 	De opdrachtgever kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
van TRENDZZ FOR YOU een reeds tot stand gekomen overeenkomst
annuleren dan wel reeds geleverde zaken retourneren.
6.2 	Indien een overeenkomst overeenkomstig het eerste lid van dit artikel
wordt geannuleerd dan wel reeds geleverde zaken worden geretourneerd,
is de opdrachtgever gehouden de door TRENDZZ FOR YOU reeds gemaakte
kosten te vergoeden alsmede de door haar geleden schade te vergoeden.
Onder de gemaakte schade wordt mede verstaan de gederfde winst.
6.3. 	Ingeval van schending van deze algemene voorwaarden door opdrachtgever, is TRENDZZ FOR YOU gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Artikel 7 Overmacht
7.1. 	Indien de uitvoering van de overeenkomst voor TRENDZZ FOR YOU
geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in
lid 3 van dit artikel, heeft TRENDZZ FOR YOU het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
de opdrachtgever voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden
uitgevoerd, dan wel het recht om de nakoming op te schorten zolang de
verhindering duurt.
7.2. 	Ook na opschorting blijft TRENDZZ FOR YOU bevoegd op grond van
deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Noch bij ontbinding, noch bij opschorting zal op TRENDZZ FOR YOU
enige schadevergoedingsplicht rusten.
7.3. 	Onder overmacht wordt onder meer verstaan, oorlog, staat van beleg,
oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs,
werkstakingen bij TRENDZZ FOR YOU en bij opdrachtgever of leveranciers of hulpbedrijven van hen, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort
aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk
aan machines en/of gereedschappen, niet nakomen van derden van hun
verplichtingen jegens TRENDZZ FOR YOU door welke oorzaak ook.
Artikel 8 Afroeporders
8.1. 	Zaken, die in opdracht van de opdrachtgever zijn geproduceerd, kunnen
worden opgeslagen door TRENDZZ FOR YOU.
8.2. Indien tussen TRENDZZ FOR YOU en de opdrachtgever een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdrachtgever de geproduceerde zaken moet
afnemen (ook wel: “afroeporders”), zullen - onverminderd het recht
	op schadevergoeding - alle kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname
door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 9 Aflevering
9.1. 	TRENDZZ FOR YOU is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan
steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.
9.2. Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de
opdrachtgever de zaken af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van TRENDZZ FOR YOU dat de zaken gereed staan voor afname.
9.3. 	Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken “franco
opdrachtgever” met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor rekening van de opdrachtgever komen indien de order een
bedrag van €150,= excl BTW niet te boven gaat. TRENDZZ FOR YOU
bepaalt het vervoersmiddel.
9.4. 	Opdrachtgever is bij franco levering zoals in artikel 9 lid 4 vermeld
verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien
opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende
kosten aan hem in rekening worden gebracht.
9.5. 	De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na aankomst van het vervoersmiddel de lossing van de zaken genoemd in artikel 9 lid 4 te doen
plaatsvinden. Daarbij zal de opdrachtgever een normale lostijd in acht
nemen. Bij de lossing dient de opdrachtgever de aanwijzingen van de
vervoerder in acht te nemen.
9.6. 	Het lossen als genoemd in artikel 9 lid 6 geschiedt geheel voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
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9.7 	De opdrachtgever dient zichtbare gebreken in of beschadigingen aan de
zaken direct te melden aan TRENDZZ FOR YOU en op de afleveringsbon
of het vervoersdocument te laten aantekenen.
9.8 	Indien aflevering geschiedt bij een derde, dan wordt geacht te zijn
geleverd aan opdrachtgever en blijft de opdrachtgever verplicht op de
controle te uitvoeren binnen 24 uren na deze aflevering.

12.3. 	Indien TRENDZZ FOR YOU door een derde aansprakelijk wordt gesteld
ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en TRENDZZ FOR YOU alles
vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen alsmede de kosten
vergoeden die TRENDZZ FOR YOU ter zake moet maken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1. 	Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van
TRENDZZ FOR YOU totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren
producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan
TRENDZZ FOR YOU zijn betaald. Hiervan zijn de in bruikleen geleverde
displays uitgezonderd. De displays blijven eigendom van TRENDZZ FOR
YOU. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten te vorderen.
10.2.	De geleverde goederen kunnen bij betalingsachterstand door TRENDZZ
FOR YOU worden teruggevorderd.
10.3. De opdrachtgever verplicht zich jegens TRENDZZ FOR YOU om in het geval derden rechten willen vestigen dan wel doen gelden op zaken waarop
het eigendomsvoorbehoud van TRENDZZ FOR YOU rust, TRENDZZ FOR
YOU hiervan terstond op de hoogte te brengen en de betreffende derden
te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van TRENDZZ FOR YOU.
10.4 	Displays worden door TRENDZZ FOR YOU (met uitzondering van de
transportkosten) kosteloos in bruikleen geleverd. Bij het leveren van de
displays wordt aan wederpartij een bruikleenformulier ter ondertekening
aangeboden. De displays blijven dan ook eigendom van TRENDZZ FOR
YOU. Op de displays mogen enkel en alleen de producten van TRENDZZ
FOR YOU worden aangeboden. Bij beschadiging of niet retourneren zal
(tenzij anders overeengekomen) de volledige kostprijs verhaald worden
op de tegenpartij. Indien opdrachtgever een jaar lang geen goederen
heeft afgenomen ten behoeve van de daarbij behorende display, zal
TRENDZZ FOR YOU de display terugnemen. De tegenpartij gaat bij het
ontvangen van deze display(s) akkoord met deze gestelde voorwaarden.
Bij het schenden van deze voorwaarden is TRENDZZ FOR YOU gerechtigd de display(s) terug te nemen.
10.5 	Opdrachtgever dient zich mede te verzekeren voor eventuele schade
aan of veroorzaakt door de displays en de goederen die daarop worden
aangeboden.

Artikel 13 Auteursrecht
13.1. 	De opdrachtgever garandeert TRENDZZ FOR YOU, dat door de nakoming
van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het
openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen of in opdracht
van opdrachtgever vervaardigde zaken, zoals kopij, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, modellen, tekeningen, fotografische opnamen etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale,
supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Voorts garandeert de
opdrachtgever dat het gebruik van genoemde zaken niet onrechtmatig
is jegens enige derde. De opdrachtgever vrijwaart TRENDZZ FOR YOU
zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake.
13.2.	Indien TRENDZZ FOR YOU vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op
rechten van derden zoals in het eerste lid van dit artikel omschreven, is
zij gerechtigd om hetzij de nakoming van haar verplichtingen op grond
van de overeenkomst op te schorten totdat onomstotelijk komt vast te
staan dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen is TRENDZZ FOR YOU niet
schadeplichtig jegens de opdrachtgever en komen de door TRENDZZ
FOR YOU gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
13.3.	De opdrachtgever mag de door TRENDZZ FOR YOU in het kader van het
productieproces ontwikkelde zaken en hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld
kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, tekeningen, databestanden,
computerprogrammatuur, fotografische opnamen enz.) niet gebruiken
in het kader van enig productieproces zonder daarvoor de schriftelijke
toestemming van TRENDZZ FOR YOU te hebben verkregen, ook niet
indien TRENDZZ FOR YOU ten aanzien van de betreffende zaken en
hulpmiddelen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming heeft.
13.4.	De opdrachtgever verkrijgt na de levering van de zaken door TRENDZZ
FOR YOU een niet-exclusief recht tot gebruik van de door TRENDZZ FOR
YOU in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van
de Auteurswet 1912. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het
recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name
niet in het recht tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze zaken
in het kader van enig productieproces.

Artikel 11 Reclames
11.1. 	Klachten over de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na de levering
schriftelijk aan TRENDZZ FOR YOU te worden kenbaar gemaakt. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken niet beantwoorden
aan de overeenkomst. Na deze 8 dagen gaat TRENDZZ FOR YOU ervan
uit dat de zaken conform overeenkomst zijn geleverd en worden klachten
niet meer in behandeling genomen.
11.2.	Indien de opdrachtgever aan TRENDZZ FOR YOU klachten kenbaar
maakt omtrent de geleverde zaken, dient de opdrachtgever TRENDZZ
FOR YOU met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken
te inspecteren en te onderzoeken, zo nodig door afgifte van de zaken.
TRENDZZ FOR YOU zal het eventueel door haar in te stellen nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle gemaakte kosten
voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien
de klachten ongegrond blijken te zijn.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. 	TRENDZZ FOR YOU is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de
levering. Mocht TRENDZZ FOR YOU om wat voor reden dan ook schadeplichtig zijn, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot maximaal het
betreffende factuurbedrag.
12.2 	TRENDZZ FOR YOU is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke
vorm dan ook welke het factuurbedrag van de betreffende levering overstijgen.

Artikel 14 Betaling
14.1.	Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na
dagtekening door opdrachtgever te worden voldaan.
14.2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening.
14.3.	Indien de opdrachtgever in verzuim is zijn betalingsverplichting na te
komen, dan is hij jegens TRENDZZ FOR YOU de wettelijke handelsrente
verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag (of een gedeelte daarvan). Tevens is opdrachtgever jegens TRENDZZ FOR YOU dan
verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte, welke incassokosten -met een minimum van €100,= - worden
berekend overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, dan wel de dan geldende regeling.
14.4.	TRENDZZ FOR YOU is gerechtigd te bepalen op welke schulden
betalingen van de opdrachtgever in mindering komen, doch in ieder
geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de
verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. 	Op alle overeenkomsten tussen TRENDZZ FOR YOU en de opdrachtgever
en op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
15.2. 	Alle geschillen tussen TRENDZZ FOR YOU en de opdrachtgever, zullen
worden voorgelegd en beslecht door een bevoegde rechter in Nederland
die partijen gezamenlijk aanwijzen.
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