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A LG E M E N E  V E R K O O P VO O R WA A R D E N

1. Behoudens strijdig beding op de factuur, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Alle andere 
betalingsvoor waarden zijn ons niet tegenstelbaar. Van huidige algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, 
behoudens bijzondere en schriftelijke overeenkomst. De klant die bij FENKA bv een bestelling plaatst, aanvaardt daardoor 
onvoorwaardelijk onze voorwaarden.

2. De levering geschiedt normaliter in de instellingen of fabrieken van FENKA bv. Onze goederen worden geleverd en aan-
vaard bij vertrek uit onze werkhuizen. Ze reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien franco verzonden. De vertrag-
ing in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling door de klant noch tot vergoeding 
van FENKA bv.

3. De niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet 
vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar door FENKA bv.

4. Indien het vertrouwen van FENKA bv in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechteli-
jke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de 
door de koper aangedane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt FENKA bv zich het recht voor 
van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt FENKA bv zich het recht 
voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden 
verzonden en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met schadeloosstelling ten voordele van FENKA 
bv naar gemeen recht en met een minimum van 30% van de waarde van de door de koper aangegane verbintenissen, te 
vermeerderen met een vergoeding voor alle invorderingskosten of éénzijdige kosten die hieromtrent kunnen voortvloeien 
en dit met een maximum van 25% van het aldus eisbaar bedrag, te vermeerderen met de gerechtskosten.

5. Eigendomsvoorbehoud. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen behoudt FENKA bv zich 
het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijft 
FENKA bv verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

6. De door FENKA bv ontworpen creaties blijven eigendom van FENKA bv zolang ze niet gefactureerd en betaald zijn. 
Deze creaties mogen noch gedeeltelijk, noch geheel gekopieerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Elke 
inbreuk op dit laatste verbod kan leiden tot schadevergoeding naar gemeen recht, doch met een minimum van 2.500 euro 
per vastgestelde inbreuk en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

7. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

8. FENKA bv houdt zich het recht voor om een teveel van maximaal 10% op de bestelde hoeveelheid te leveren.

9. FENKA bv is niet aansprakelijk voor schade ingevolge van het mogelijk door email communicatie verspreide virussen.

10. Goederen dienen voor het gebruik op de afgewerkte producten uitvoerig te worden getest. FENKA bv kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan afgewerkte producten of kleding.

11. De rechtbanken in Assen zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, ook in geval van kortge-
ding. FENKA bv behoudt zich het recht voor zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.

12. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Bij overschrijding van 
deze termijn verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of klachten.

13. Gebeurlijke nietigheid van een deel van de algemene voorwaarden leidt nooit tot de nietigheid van de algemene voor-
waarden in hun geheel.
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14. In geval van vertraging in de betaling is FENKA bv bovendien gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of 
alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten en te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tus-
senkomst, met de schade loosstelling ten voordele van FENKA bv naar gemeen recht en met een minimum van 30% van de 
waarde van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper te vermeerderen met een vergoeding voor 
alle invorderingskosten of éénzijdige kosten die hieromtrent kunnen voortvloeien en dit met een maximum van 25% van 
het aldus eisbaar bedrag , te vermeerderen met de gerechtskosten.

15. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

16. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring te ontbinden wanneer afnemer toerekenbaar tekort 
schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn fail-
lissement aanvraagt of wordt aangevraagd ( voorlopige ) surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de toe-
passing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of door de beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent.

17. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van afnemer tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaan, komen 
de kosten daarvan voor diens rekening.

18. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een schadeclaim, kan deze nooit hoger zijn dan het bedrag op de factuur (van 
dezelfde goederen) van FENKA bv.

19. Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voor-
waarden is bepalend bij de uitleg daarvan.


