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Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
(a) “DRESSED WALLS”: de onderneming met de naam DRESSED WALLS gevestigd en 

kantoorhoudende te (2926 VD) Krimpen aan den IJssel, aan de Fort Pinssen 21, 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
72765119, gebruiker van deze algemene voorwaarden; 

(b) “Koper”: iedere natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf en iedere rechtspersoon die aan DRESSED WALLS een opdracht tot 
levering van Producten heeft verstrekt of een offerte heeft aangevraagd of aan wie 
DRESSED WALLS een offerte stuurt danwel met wie DRESSED WALLS een 
overeenkomst aangaat. De natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf wordt ook aangeduid als “Consument”; 

(c) “Product(en)”: exclusieve wandbekleding, textielframes, fotoprints en soortgelijke en 
aanverwante artikelen, qua afmeting en kleurstelling op maat gemaakt, al dan niet 
voorzien van afbeeldingen met vintage- en antieke kleding gefotografeerd tegen een 
achtergrond van een unieke locatie, al dan niet afgenomen tezamen met het unieke 
kledingstuk zelf. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes/ 
opdrachtbevestigingen van DRESSED WALLS en op alle met DRESSED WALLS 
gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering van de overeenkomst. 

2. DRESSED WALLS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde 
aan te vullen en/of te wijzigen. 

3. DRESSED WALLS is niet gebonden aan de algemene inkoop- of andere algemene 
voorwaarden van de Koper, tenzij DRESSED WALLS die voorwaarden uitdrukkelijk en 
schriftelijk heeft aanvaard. 

4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van 
toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen. 

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, 
per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek 
en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden 
gesteld. 

6. Voor een Consument geldt dat voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af 
zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de 
bepalingen uit het Burgerlijke Wetboek van toepassing zijn. 
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Artikel 3 Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en offertes van DRESSED WALLS zijn vrijblijvend, tenzij in de 
betreffende offerte/aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 
Offertes/aanbiedingen van DRESSED WALLS vervallen bij herroeping door DRESSED 
WALLS. 

2. DRESSED WALLS is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding 
door Koper van de aanbieding/offerte van DRESSED WALLS, tenzij deze afwijkingen 
schriftelijk door DRESSED WALLS zijn aanvaard in de (aanvullende) 
opdrachtbevestigingen. 

3. Informatie, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maatopgaven dan wel 
informatieve uitingen van DRESSED WALLS, op onder meer de website, in brochures 
e.d., kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van 
DRESSED WALLS aan de Koper om in onderhandeling te treden met DRESSED 
WALLS over een mogelijke aankoop. 

4. Informatie met betrekking tot de samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van door 
DRESSED WALLS geleverde Producten geschiedt naar beste weten van DRESSED 
WALLS, maar houdt geen enkele garantie in. 

5. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van DRESSED WALLS 
binden DRESSED WALLS niet dan nadat en voor zover zij door DRESSED WALLS 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

6. DRESSED WALLS heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot 
Koper te laten verrichten op basis waarvan DRESSED WALLS bevoegd is een reeds 
gedaan aanbod in te trekken. 

7. Indien DRESSED WALLS kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een 
aanbieding is DRESSED WALLS gerechtigd deze bij Koper in rekening te brengen, 
indien DRESSED WALLS zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan Koper. 

8. Bij een samengestelde aanbieding/offerte bestaat geen verplichting voor DRESSED 
WALLS tot levering van een gedeelte van de in de offerte/aanbieding begrepen 
Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat Koper de offerte schriftelijk heeft aanvaard en 
DRESSED WALLS deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd in een 
opdrachtbevestiging. 

2. Na het tot stand komen van de overeenkomst worden door Koper voorgestelde 
wijzigingen en/of aanvullingen enkel en alleen door DRESSED WALLS uitgevoerd na 
diens schriftelijke aanvaarding. 

3. Het risico van misinterpretatie van telefonisch opgegeven orders die niet voor de 
uitvoering schriftelijk door de Koper zijn bevestigd, is voor rekening van de Koper. 

 

Artikel 5 Prijzen  

1. De door DRESSED WALLS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de 
aanvraag verstrekte gegevens, in euro’s, exclusief btw en exclusief eventueel andere 
door de overheid opgelegde belastingen en/of opslagen, verpakkingskosten, vervoers- 
of bezorgkosten en kosten van aanbrenging/bevestiging van de Producten, tenzij anders 
wordt vermeld. Voor een Consument zijn de opgegeven prijzen inclusief btw. 
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2. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering 
hiervan voor DRESSED WALLS (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als 
gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, wijziging van de prijzen van de 
te gebruiken en te leveren materialen dan wel in geval van prijsstijging door derden of 
toeleveranciers is DRESSED WALLS gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen en aan de Koper in rekening te brengen. Voor 
Consumenten geldt dat in het geval een prijswijziging binnen drie maanden na de 
totstandkoming van de overeenkomst wordt doorgevoerd, deze gerechtigd is de 
koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de 
Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan DRESSED 
WALLS heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag 
DRESSED WALLS ervan uit gaan dat de Consument niet zal ontbinden en met de 
prijswijziging heeft ingestemd. 

3. Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de 
btw, mogen altijd door DRESSED WALLS worden doorberekend. 

4. Kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor 
rekening van de Koper. 

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom 

 Op alle door DRESSED WALLS vervaardigde of verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, foto’s en overige daarvoor in 
aanmerking komende prestaties, behoudt DRESSED WALLS zich alle intellectuele 
eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van 
voornoemde zaken zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming 
van DRESSED WALLS. 

 

Artikel 7 Levering 

1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 
A) indien de Producten door of namens Koper worden afgehaald; door de in ontvangst 

name van de Producten; 
B) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht 

van de Producten aan de vervoerder; 
C) bij vervoer door een vervoermiddel van DRESSED WALLS; door de aflevering op 

het adres van Koper of op het adres van een door Koper aangewezen derde; 
D) Bij vervoer door een vervoerder of vervoermiddel aangewezen door Koper: door 

aflevering van de Producten aan de vervoerder. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 lid b geldt ingeval van een Consument dat 

levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij bezorging op het adres van Koper 
of een door Koper aangewezen derde.  

3. Vanaf het moment van levering zijn de Producen voor risico van Koper. 
4. Indien Producten worden bezorgd is DRESSED WALLS gerechtigd bezorgkosten in 

rekening te brengen.  
5. De levertijd is vermoedelijk, tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen.  
6. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt DRESSED WALLS een nadere 

redelijke termijn gegund om alsnog te leveren. Voor Consumenten is deze nadere 
termijn gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee 
maanden.  

7. Indien DRESSED WALLS niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in 
verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is.  

8. DRESSED WALLS is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar 
leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat Koper niet of niet tijdig aan de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder het voldoen van een eventuele 
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overeengekomen (vooruit)betaling, of van hem te vergen medewerking met betrekking 
tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.  

9. Indien Koper verzuimt het Product af te nemen en, na aangetekend en schriftelijke 
aanmaning, in verzuim blijft met de afname van het Product, zal DRESSED WALLS 
gerechtigd zijn de kosten van opslag van het Product aan Koper in rekening te brengen 
conform het volgens DRESSED WALLS geldende tarief. De Koper moet DRESSED 
WALLS binnen een door haar gestelde termijn na kennisgeving van de opslag in staat 
stellen de Producten alsnog te leveren dan wel de Producten binnen deze termijn alsnog 
afhalen. 

10. Indien Koper na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn 
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. DRESSED WALLS heeft het 
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door een schriftelijke 
mededeling en de Producten aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor DRESSED 
WALLS een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het 
voorgaand laat onverlet de verplichting van Koper tot vergoeding van eventuele  

 (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van 
DRESSED WALLS alsnog nakoming te vorderen. 

11. DRESSED WALLS behoudt zich – indien mogelijk - het recht voor de Producten in 
deelpartijen te leveren. 

 

Artikel 8 Diverse verplichtingen 
 
1. Koper stelt DRESSED WALLS in de gelegenheid de Producten af te leveren en indien 

overeengekomen het Product aan te brengen/bevestigen.  
2. Koper is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden 

verricht geschikt is om deze te verrichten en dat de muren waarop het Product wordt 
aangebracht daarvoor geschikt zijn. 

3. Koper zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen 
veroorzaken.  

4. Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat 
voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte 
op-/aflevering mogelijk te maken.  

5. Indien Koper niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door DRESSED WALLS 
geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden.  

6. DRESSED WALLS is gerechtigd bij levering en/of aanbrenging/bevestiging gebruik te 
maken van derden zonder Koper hiervan in kennis te stellen. 
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Artikel 9 Garantie en reclame 
 

1. De door DRESSED WALLS te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke normen 
en eisen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld. 
Deze garantie strekt nooit verder dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd 
overeengekomen. Deze garantie is van toepassing voor gebruik binnen Nederland. 
Indien van toepassing gelden voor de door DRESSED WALLS geleverde Producten 
garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs. 

2. DRESSED WALLS staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale 
kwaliteit en de deugdelijkheid van de geleverde Producten. 

3. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet voor gebreken ontstaan ten gevolge van het 
ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan 
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw; het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of 
haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen en 
haarden; een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en 
omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;  het niet-blijvend droog zijn van 
de muur; lekkage, slechte en/of ondeskundige behandeling, natuurlijke slijtage, het niet 
hechting van het Product indien deze niet door DRESSED WALLS of diens 
ingeschakelde derden is aangebracht, het niet vlak afgewerkt zijn van muren waarop het 
Product is aangebracht en eventuele andere buiten de controle van DRESSED WALLS 
liggende oorzaken.  

4. Koper is verplicht om de geleverde Producten onmiddellijk na (op)levering te 
controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 10 dagen –en bij uiterlijke gebreken 
onverwijld- schriftelijk en gemotiveerd aan DRESSED WALLS gemeld te worden. In 
geval van een Consument geldt een termijn van 2 maanden na constatering van 
eventuele gebreken. 

5. DRESSED WALLS dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien 
komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijnde van DRESSED 
WALLS, integraal voor rekening van Koper. Indien voor onderzoek retourzending 
noodzakelijk blijkt, geschiedt die slecht voor rekening en risico van DRESSED WALLS 
indien laatstgenoemde daarmee vooraf heeft ingestemd. In alle gevallen geschiedt 
retourzending op een door DRESSED WALLS te bepalen wijze en in de originele 
verpakking of emballage. 

6. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht en er is tijdig gereclameerd, dan heeft 
DRESSED WALLS de keus om het desbetreffende Product te vervangen, zorg te 
dragen voor herstel dan wel de factuurprijs te restitueren of korting te geven. Indien van 
een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Koper geen recht meer toe op 
vervanging, herstel of restitutie of korting factuurprijs. 

7. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en 
afwerking die vermeld worden bij aanbieding van de Producten en op de website, gelden 
als een indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, 
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van 
geringe betekenis zijn. 

8. Indiening van een reclame ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte 
van DRESSED WALLS. 

9. DRESSED WALLS is nimmer verantwoordelijk voor gebreken of schade ten gevolge van 
verkeerde doorgifte van maten door de Koper. 

10. Klachten aangaande geleverde Producten die meer dan een jaar nadat de Koper het 
Product ontvangen heeft, worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. In het geval van een Consument strekt 
deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge de artikelen 6:236, 

6:237 en 7:24 lid 2 BW. 
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Artikel 10 Betalingen  

1. DRESSED WALLS heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere 
zekerheid voor betaling van Koper te verlangen. In geval van Consumenten zal de 
gevraagde vooruitbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen, tenzij 
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Betaling dient plaats te vinden op de wijze zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging 
en bij gebreke daarvan bij aflevering middels contanten of door middel van een door 
banken erkende vorm van elektronisch betalen (pin).  

3. Indien betaling na factuur is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn 
van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper 
van rechtswege in verzuim en is DRESSED WALLS gerechtigd zonder nadere sommatie 
of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente in rekening te 
brengen over het nog openstaande bedrag.  

5. In afwijking van het in lid 4 bepaalde, ontvangt een Consument eerst een schriftelijke 
ingebrekestelling, waarbij alsnog de gelegenheid wordt geboden tot betaling binnen 14 
dagen na ontvangst van dit schrijven alvorens hij in verzuim komt te verkeren. 
DRESSED WALLS is gerechtigd vanaf de datum waarop de Consument in verzuim is de 
wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag. 

6. Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder 
begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor 
rekening van de Koper overeenkomstig het door de wet- en regelgeving maximaal 
toegestane percentage.  

7. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats 
alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het 
langst open staan, ook indien Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. 

8. DRESSED WALLS heeft bij niet tijdige betaling door Koper tevens het recht om de 
nakoming van de overeenkomst op te schorten. 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van DRESSED WALLS tot aan het moment 
waarop Koper aan alle verplichtingen voortvloeiende uit of samenhangend met 
overeenkomsten waarbij DRESSED WALLS zich tot levering heeft verplicht, waaronder 
begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten voldaan heeft. Tot dat tijdstip is 
Koper gehouden de door DRESSED WALLS geleverde zaken – voor zover mogelijk - 
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde eigendom van 
DRESSED WALLS te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. 

2. Indien Koper zijn verplichtingen uit een met DRESSED WALLS gesloten overeenkomst 
niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat Koper zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst niet zal nakomen, is DRESSED WALLS gerechtigd is geleverde 
Producten bij de Koper terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te 
verlenen. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid  

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door DRESSED WALLS gegeven garanties 
aanvaardt DRESSED WALLS geen enkele aansprakelijkheid.  

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is DRESSED WALLS alleen 
aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van DRESSED WALLS voor 
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gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, 
vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking 
van de schade.  

4. Indien DRESSED WALLS aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de 
aansprakelijkheid van DRESSED WALLS jegens een Koper is beperkt tot maximaal het 
bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van DRESSED WALLS wordt uitgekeerd. 
Indien DRESSED WALLS voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen 
aanspraak heeft onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid 
van DRESSED WALLS beperkt tot de factuurwaarden van de desbetreffende 
Producten.  

5. Koper moet DRESSED WALLS uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden 
met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.  

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.  
7. DRESSED WALLS is niet aansprakelijk voor schade, voor zover de schade gedekt is 

door enige door Koper gesloten verzekering.  
8. DRESSED WALLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de 

onjuistheid van de door of namens Koper verstrekte gegevens dan wel het door Koper 
ondeskundige en volgens de gebruiksaanwijzing onjuist gebruik van Producten geleverd 
door DRESSED WALLS. 

9. Koper vrijwaart DRESSED WALLS voor aanspraken van derden ter zake van schade die 
verband houdt met de door DRESSED WALLS geleverde Producten of anderszins met 
de tussen Koper en DRESSED WALLS gesloten overeenkomst. 

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DRESSED WALLS of 
indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

 

Artikel 13 Overmacht  
 
1. DRESSED WALSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door 
leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal.  

3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DRESSED WALLS ingeval 
van overmacht het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 

4. Voor zover DRESSED WALLS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is DRESSED WALLS gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 
 

Artikel 14 Ontbinding  

1. Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht, is DRESSED WALLS bevoegd om de 
uitvoering van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten 
(gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: a) indien de Koper in verzuim 
is of  DRESSED WALLS goede grond heeft te vrezen dat Koper niet of niet volledig en/of 
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niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; b) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) 
surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid 
waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of c) indien 
zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is 
of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DRESSED 
WALLS kan worden gevergd. 

2. In de gevallen genoemd in artikel 14.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen 
van Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DRESSED WALS de nakoming van haar 
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

3. Indien de ontbinding aan Koper is toe te rekenen is DRESSED WALLS gerechtigd tot 
vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 
ontstaan.  

4. Indien DRESSED WALLS op gronden genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding 
overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, 
terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding verplicht is. 

5. Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor 
bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerdert met de eventuele aan- en 
afleverkosten daarvoor en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht. De schadevergoeding 
bedraagt 100% van het overeen gekomen orderbedrag bij een geannuleerde bestelling. 

6. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal 
DRESSED WALLS vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

 

Artikel 15 Geschillen  

Deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht, ook indien een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag is 
uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze 
algemene voorwaarden, de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden 
beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter. 
 
 

Artikel 16 Vindplaats  

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold 

ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koper. 
3. De Nederlands tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 

daarvan. 

 


