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DEFINITIES
Euro Used Clothing: Onder Euro Used Clothing wordt verstaan de besloten vennootschap
Euro Used Clothing B.V., gevestigd te Zevenbergen aan de Mark S. Clarkelaan 15.
Zaken: Onder Zaken wordt verstaan het voorwerp of voorwerpen die onderwerp zijn van
een koop/verkoopovereenkomst. Zaken in de zin van deze voorwaarden kunnen alleen
roerende zaken zijn.
Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt verstaan een meerzijdige rechtshandeling,
waarbij Euro Used Clothing jegens een Koper een verbintenis aangaat.
Koper: Onder Koper wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die in onderhandeling
is om een koop/verkoopovereenkomst aan te gaan dan wel reeds is aangegaan met Euro
Used Clothing.
Schriftelijk: Onder Schriftelijk wordt verstaan iedere vorm van mededeling waarbij de
informatie bewaard wordt op een wijze die een weergave in tastbare vorm mogelijk maakt.
Plaats van vestiging: Onder Plaats van vestiging wordt verstaan de statutaire naam van
vestiging en in het geval een partij meer dan één Plaats van vestiging heeft, de plaats die,
gelet op de omstandigheden die bij de Partijen bekend zijn of die zij op het oog hadden
vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst, het nauwst verbonden is met de
Overeenkomst en de nakoming daarvan.
Partijen: Euro Used Clothing en Koper
TOEPASSING
Artikel 1
1.1
Op alle rechtshandelingen van en alle Overeenkomsten met Euro Used Clothing is
uitsluitend, met inachtneming van deze voorwaarden, het Nederlands recht van
toepassing.
De door de Koper gehanteerde voorwaarden zijn nimmer van toepassing. Bij
conflicterende voorwaarden prevaleren, te allen tijde, de onderhavige voorwaarden
van Euro Used Clothing.
1.2
Op alle rechtsbetrekkingen met alle Kopers, ongeacht waar gevestigd, is het
Nederlands recht van toepassing, voor zover daarvan niet wordt afgeweken bij deze
voorwaarden.
1.3
Op alle rechtsbetrekkingen met alle Kopers, ongeacht waar gevestigd, zijn tevens
van toepassing de INCO TERMS, laatste uitgave, voorzover daarvan niet afgeweken
wordt volgens de onderhavige voorwaarden en/of in de Schriftelijke
opdrachtbevestiging of Overeenkomst door Euro Used Clothing.
1.4
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
TOTSTANDKOMING VAN EEN KOOP/VERKOOPOVEREENKOMST
Artikel 2
2.1
Een ko op / verkoopovereenkomst komt tot stand door de Schriftelijke bevestiging
daarvan door Euro Used Clothing. De Schriftelijke bevestiging door Euro Used
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Clothing geldt als volledig bewijs van het overeengekomene tenzij de Koper
onverwijld bezwaar maakt tegen de inhoud van de Schriftelijke bevestiging.

2.2
2.3

2.4

Mondelinge afspraken geschieden onder de opschortende voorwaarde van
onverwijlde en Schriftelijke bevestiging door Euro Used Clothing. Onder Schriftelijke
bevestiging wordt verstaan de bevestiging die per brief, per telex, per fax en/of
per e-mail wordt verzonden waarbij te gelden heeft dat de door Euro Used Clothing
te bewaren kopie of het exemplaar daarvan als volledig bewijs heeft te gelden.
Een aanbod gedaan door Euro Used Clothing is vrijblijvend en kan te allen tijde door
Euro Used Clothing worden ingetrokken.
Elk aanbod van Euro Used Clothing geschiedt onder de voorwaarde dat een
aanvaarding door de Koper geen Overeenkomst vestigt, tenzij Euro Used Clothing
onverwijld na ontvangst van de aanvaarding de Overeenkomst Schriftelijk
bevestigt.
Indien niet onverwijld bezwaar wordt gemaakt tegen de inhoud van de
Schriftelijke bevestiging is de Overeenkomst tot stand gekomen op de door Euro
Used Clothing genoemde voorwaarden. Indien wel onverwijld Schriftelijk bezwaar
wordt gemaakt tegen de inhoud van de door Euro Used Clothing verzonden
Schriftelijke bevestiging dan is geen Overeenkomst tot stand gekomen, tenzij de
bezwaren niet van wezenlijke aard zijn in welk geval de Overeenkomst tot stand
komt op de door Euro Used Clothing genoemde voorwaarden.

JURIDISCHE EN FEITELIJKE OVERDRACHT DOOR EURO USED CLOTHING
Artikel 3
3.1
Indien Euro Used Clothing verkoper is, vindt eigendomsoverdracht pas plaats nadat
alle door de Koper verschuldigde prestaties zijn voldaan.
Elke aflevering van de Zaken door Euro Used Clothing aan de Koper geschiedt
mitsdien onder eigendomsvoorbehoud.
De Koper is gehouden de geleverde Zaken afzonderlijk te bewaren en te blijven
identificeren als geleverd door Euro Used Clothing totdat de volledige koopprijs door
Koper is voldaan.
3.2
De aflevering, waaronder verstaan wordt de feitelijke overdracht, met
inachtneming van artikel 3.1, vindt plaats op de in de Overeenkomst
overeengekomen datum.
Bij gebreke van een afgesproken datum dient de aflevering binnen een redelijke
termijn na het sluiten van de Overeenkomst plaats te vinden.
De eigendomsoverdracht van de geleverde Zaken vindt plaats bij het vervallen van
het eigendomsvoorbehoud.
3.3
3.4

De aflevering vindt plaats op de vestigingsplaats van Euro Used Clothing,
voorzover de Overeenkomst niet een andere plaats van aflevering vermeldt.
Ingeval Euro Used Clothing gehouden is voor het vervoer van de Zaken zorg te
dragen, zal Euro Used Clothing die Overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het
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vervoer naar de overeengekomen plaats met passende vervoermiddelen en onder
de gebruikelijke voorwaarden. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt zal ook
indien Euro Used Clothing voor het vervoer van de Zaken zorgdraagt, de feitelijke
aflevering plaats vinden op de vestigingsplaats van Euro Used Clothing en zijn de
Zaken voor rekening en risico van de Koper conform het bepaalde in artikel 12.1
dezes.
3.5

Alle documenten, vergunningen, kennisgevingen en/of andere formaliteiten
krachtens of wegens overheid en of EU of enig ander instantie vereist voor het
transport en grensoverschrijdend verkeer dienen te worden verzorgd door de
Koper.

HET BEANTWOORDEN VAN DE ZAKEN AAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4
4.1
Het moment waarop de Zaken afgeleverd worden, zoals bedoeld in artikel 3.3 en
3.4 is bepalend voor de vaststelling of de Zaken voldoen aan het bepaalde in de
Overeenkomst.
4.2
De Koper moet de Zaken keuren of doen keuren voor of tijdens de aflevering van
de Zaken, derhalve op de vestigingsplaats van Euro Used Clothing.
Indien Koper de Zaken niet voor of tijdens de aflevering heeft gekeurd of laten
keuren dan worden de Zaken geacht, behoudens door de Koper te leveren
tegenbewijs, aan de Overeenkomst te beantwoorden.
4.3
Het recht van de contractspartij om zich te beroepen op het niet beantwoorden
van de Zaken aan de Overeenkomst vervalt indien de contractspartij niet binnen
een redelijke termijn na afgeleverd te zijn, in ieder geval binnen een periode van 8
(acht) werkdagen, Euro Used Clothing hiervan in kennis stelt.
VERPLICHTINGENVAN DE KOPER
Artikel 5
De Koper is verplicht de koopprijs te betalen en de Zaken in ontvangst te nemen; een
en ander in overeenstemming met de inhoud van de Overeenkomst.
Artikel 6
De verplichting van de Koper om de prijs te betalen houdt tevens in dat hij de
stappen onderneemt en formaliteiten vervult die krachtens de Overeenkomst of
eventuele wetten en voorschriften nodig zijn om de betaling mogelijk te maken.
Artikel 7
Indien de Koper niet gehouden is de prijs op een bepaalde andere plaats te
betalen dient hij Euro Used Clothing te betalen:
a) ter plaatse van diens vestiging of;
b) indien de betaling dient te geschieden tegen afgifte van de Zaken of van
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documenten ter plaatse van die afgifte.
Artikel 8
8.1
Indien de Koper niet gehouden is de prijs op een nader aangegeven tijdstip te
betalen, dient hij deze te betalen wanneer Euro Used Clothing hetzij de Zaken,
hetzij de daarop betrekking hebbende documenten ter beschikking stelt van de
Koper, zulks in overeenstemming met de Overeenkomst. Euro Used Clothing kan
een zodanige betaling als voorwaarde stellen voor de afgifte van de Zaken of de
documenten.

8.2

8.3

8.4

Indien de Overeenkomst tevens het vervoer van de Zaken omvat, kan Euro Used
Clothing de goederen verzenden met het beding dat de Zaken of de daarop
betrekking hebbende documenten, slechts tegen betaling van de prijs aan de
Koper worden afgegeven.
Betaling van de prijs dient door de Koper te geschieden op de door Euro Used
Clothing op te geven wijze zonder enige aftrek of compensatie toe te passen tenzij
Euro Used Clothing daarin Schriftelijk toestemt.
Euro Used Clothing is gerechtigd bij gebreke van tijdige betaling door de Koper
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken op te eisen en zich het feitelijk
bezit daarvan te verschaffen waartoe Koper Euro Used Clothing onvoorwaardelijk
machtigt tot het betreden van die ruimten alwaar de door Euro Used Clothing
geleverde goederen liggen opgeslagen en al die handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn om haar rechten uit te oefenen.

Artikel 9
De verplichting van de Koper tot inontvangstneming bestaat uit:
a) het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht teneinde Euro Used Clothing tot aflevering in staat te stellen, en
b) het tot zich nemen van de Zaken.
GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
Artikel 10
10.1 Indien de Koper tekort schiet in de nakoming van de krachtens de Overeenkomst
op hem rustende verplichtingen, kan Euro Used Clothing:
a) alle rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze bepalingen
uitoefenen;
b) en bovendien schadevergoeding eisen.
10.2 Euro Used Clothing verliest door uitoefening van andere rechten niet zijn eventuele
recht op schadevergoeding.
10.2.1 Indien Euro Used Clothing een recht uitoefent terzake van een tekortkoming kan
een rechter of scheidsgerecht de Koper geen uitstel verlenen.
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Artikel 11
Behoudens de overige aan Euro Used Clothing toekomende rechten, kan Euro Used
Clothing de Overeenkomst in ieder geval ontbonden verklaren indien de
tekortkoming in de nakoming door de Koper van de krachtens de Overeenkomst
op hem rustende verplichtingen een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen
geacht wordt het geval te zijn indien de Koper niet op de overeengekomen datum
zijn verplichting nakomt om de prijs te betalen of de Zaken in ontvangst te nemen,
of indien hij verklaart dat hij zulks niet binnen de aldus gestelde termijn zal doen, of
indien Euro Used Clothing goede gronden heeft om aan te nemen dat Koper in de
nakoming van zijn verplichtingen gebreke zal blijven.
OVERGANG VAN RISICO
Artikel 12
12.1 Het risico van de door Euro Used Clothing verkochte Zaken gaat over op Koper,
met ingang van de datum van de Overeenkomst, althans zodra deze Zaken
voldoende individualiseerbaar zijn .
12.2

Indien de Koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of op
vervanging van de zaak inroept, dan wel de nietigheid inroept of vernietiging
daarvan vordert, brengt zulks geen wijziging in de overgang van het risico van de
Zaken gedurende de periode ingaande het moment van het tot stand komen van
de Overeenkomst tot het moment van het inroepen van de ontbinding of
vervanging dan wel het inroepen van de nietigheid of vordering tot vernietiging.
Gedurende die periode blijven derhalve de Zaken voor risico van de Koper.

Artikel 13
Het verlies van of schade aan de Zaken nadat het risico is overgegaan op de
Koper, ontslaat deze niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies
of de schade te wijten is aan een handeling of nalatigheid van Euro Used Clothing.
Artikel 14
Indien de Overeenkomst tevens het vervoer van de Zaken omvat is het risico van
de Zaken tijdens vervoer, met in achtneming van het bepaalde in artikel 12 en
tenzij blijkens de Overeenkomst niet anders bepaald, voor de partij die het vervoer
op zich heeft genomen.
Artikel 15
Het risico met betrekking tot Zaken die tijdens doorvoer zijn verkocht, gaat over op
de Koper vanaf het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst. Indien de
omstandigheden zulks uitwijzen, draagt de Koper echter het risico vanaf het tijdstip
waarop de Zaken werden afgegeven aan de vervoerder die de documenten waarin
de vervoerovereenkomst is neergelegd, heeft uitgegeven. Desondanks draagt Euro
Used Clothing het risico van verlies of schade, indien Euro Used Clothing op het
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tijdstip waarop de Overeenkomst werd gesloten ermee bekend was of had behoren
te zijn dat de Zaken verloren waren geraakt of waren beschadigd en hij dit niet aan
de Koper heeft meegedeeld.
Artikel 16
16.1 In gevallen die niet vallen onder de artikelen 12 tot en met 15 gaat het risico over
op de Koper wanneer hij de Zaken overneemt of, indien hij zulks niet tijdig doet,
vanaf het tijdstip waarop de Zaken aan hem ter beschikking worden gesteld en het
niet in ontvangst nemen van de Zaken een tekortkoming oplevert.
16.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op nog niet geïndividualiseerde Zaken,
worden de Zaken eerst geacht ter beschikking van de Koper te zijn gesteld, wanneer
zij door Euro Used Clothing zijn bestemd tot uitvoering van de Overeenkomst.
BEPALINGEN DIE ZOWEL DE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER ALS EURO USED
CLOTHING BETREFFEN
Toekomstige tekortkomingen en Overeenkomsten strekkende tot opeenvolgende
afleveringen
Artikel 17
17.1 Een partij mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten indien na het sluiten
van de Overeenkomst blijkt dat de andere partij een wezenlijk deel van haar
verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van:
- een ernstig tekortschieten van haar vermogen om dat deel van haar verplichtingen
na te komen, of van haar kredietwaardigheid; of
- haar gedrag bij de voorbereiding van de nakoming van de ingevolge de
Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, dan wel bij de nakoming.
17.2 Heeft Euro Used Clothing de Zaken reeds verzonden voordat de in het voorgaande
lid omschreven gronden blijken, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de Zaken
aan de Koper worden afgegeven, zelfs al heeft de Koper reeds een document in
zijn bezit dat hem recht geeft de Zaken te verwerven. Dit lid heeft uitsluitend
betrekking op de rechten van Koper en Euro Used Clothing ten aanzien van de
Zaken.
17.3 Een partij die hetzij vóór, hetzij na verzending van de Zaken de nakoming
opschort, moet de andere partij onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting
en moet voort met de nakoming, indien de andere partij voldoende zekerheid
stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.
Artikel 18
18.1 Indien het vóór de datum van nakoming duidelijk is dat één van de Partijen zich
schuldig zal gaan maken aan een wezenlijke tekortkoming dan kan de andere partij
de Overeenkomst ontbonden verklaren.
18.2 Indien de tijd dit toelaat, moet de partij die van plan is de Overeenkomst
ontbonden te verklaren, hiervan op redelijke wijze kennisgeving doen aan de
andere partij, teneinde deze in staat te stellen voldoende zekerheid te stellen voor
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18.3

de nakoming van haar verplichtingen.
Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de andere partij heeft verklaard dat
zij haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 19
19.1 Indien bij de Overeenkomst strekkende tot opeenvolgende afleveringen van Zaken
de tekortkoming van de Koper in de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien
van één aflevering een wezenlijke tekortkoming ten aanzien van die aflevering
vormt, kan Euro Used Clothing de Overeenkomst ten aanzien van die aflevering
ontbonden verklaren.
19.2 Indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een
der afleveringen door de Koper aan Euro Used Clothing gegronde reden geeft om
te concluderen dat er ten aanzien van de toekomstige leveringen een wezenlijke
tekortkoming zal plaatsvinden, kan Euro Used Clothing, mits binnen redelijke termijn,
de Overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
19.3

19.4

Een Koper kan de Overeenkomst niet ontbonden verklaren met betrekking tot een
aflevering en tegelijkertijd de Overeenkomst ontbonden verklaren ten aanzien van
reeds ontvangen of toekomstige afleveringen.
De artikelen 19.1 tot en met 19.3 laten onverlet de overige aan Euro Used Clothing
toekomende rechten.

SCHADEVERGOEDING
Artikel 20
Het recht van de Koper om schade te vorderen van Euro Used Clothing verjaart na
een termijn van 3 (drie) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de Zaken
aan de Koper zijn afgeleverd.
Artikel 21
21.1 De aansprakelijkheid van Euro Used Clothing is in ieder geval beperkt tot een bedrag
gelijk aan de factuurwaarde van de Zaken waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
21.2 Euro Used Clothing is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door
een Koper. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gederfde winst,
immateriële schade, schade van derden, milieuschade et cetera. Euro Used Clothing
is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van nog niet
door de Koper gekeurde Zaken.
21.3 De Koper vrijwaart Euro Used Clothing tegen iedere vordering van derden,
betrekking hebbende op of voortvloeiende uit de aan de Koper afgeleverde Zaken.
Artikel 22
Indien de Koper tekort schiet in de betaling van de prijs of van enig achterstallig
bedrag, heeft Euro Used Clothing hierover recht op de wettelijke handelsrente met
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ingang van de dag dat de prijs of enig achterstallig bedrag opeisbaar was,
onverminderd haar recht op schadevergoeding.
BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN
Artikel 23
23.1 Euro Used Clothing is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van
een van haar verplichtingen, indien zij aantoont dat de tekortkoming werd
veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar
redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de Overeenkomst
met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen
ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen. Onder een verhindering
die buiten haar macht ligt wordt mede begrepen, doch niet limitatief: oorlog,
revolutie, opstand, overstromingen, brand, een uitzonderlijke marktprijs wijziging,
weersgesteldheid, ziekte, stakingen, stagnaties in de aanvoer van ruwe producten,
wetswijzigingen, (wijzigingen van) overheidsmaatregelen, het niet verstrekken van
vergunningen die benodigd zijn i.v.m. de nakoming, milieu omstandigheden, etc.
23.2

23.3

Indien de tekortkoming van Euro Used Clothing te wijten is aan een tekortkoming van
een derde die door haar is belast met de uitvoering van de gehele Overeenkomst of
met een gedeelte hiervan, is Euro Used Clothing slechts aansprakelijk, binnen de
grenzen van artikel 21 voorzover Euro Used Clothing bij de keuze van de derde een
ernstig verwijt kan worden gemaakt.
De in dit artikel bedoelde bevrijding geldt voor het tijdvak gedurende hetwelk de
verhindering bestaat.

Artikel 24
Een Koper kan zich niet beroepen op een tekortkoming van Euro Used Clothing
voorzover die tekortkoming werd veroorzaakt door een handeling of nalatigheid
van Koper.
Artikel 25
25.1 Partijen zijn verplicht in het onderling communicatieverkeer zorgvuldig en veilig om
te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere
communicatiemiddelen.
25.2 Euro Used Clothing is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper in de
handelsrelatie met Euro Used Clothing en/of als gevolg van de handelsrelatie met
Euro Used Clothing mocht lijden ten gevolge van het gebruik van internet, fax, e-mail
post of andere communicatiemiddelen of de toezending van de factuur per e-mail
tenzij er sprake is van opzet van Euro Used Clothing. Voorts is Euro Used Clothing niet
aansprakelijk voor enige schade die de Koper in de handelsrelatie met Euro Used
Clothing en/of als gevolg van de handelsrelatie met Euro Used Clothing mocht lijden
ten gevolge van een datalek en/of beveiligingsinbreuk, tenzij sprake is van opzet van
Euro Used Clothing.
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GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING
Artikel 26
26.1 De ontbinding bevrijdt beide Partijen van hun verplichtingen uit de Overeenkomst,
behoudens die verplichtingen die voortvloeien uit de ontbinding. Ontbinding is
niet van invloed op een bepaling van de Overeenkomst met betrekking tot de
beslechting van geschillen of op andere bepalingen van de Overeenkomst die de
rechten en verplichtingen van Partijen na ontbinding van de Overeenkomst regelen.
26.2 Een partij die de Overeenkomst geheel of ten dele heeft uitgevoerd, kan in geval van
ontbinding van de Overeenkomst van de andere partij teruggave eisen van hetgeen
zij uit hoofde van de Overeenkomst heeft gepresteerd. Hebben beide Partijen het
recht teruggave te vorderen, dan moet deze teruggave over en weer gelijktijdig
geschieden.
Artikel 27
De Koper verliest het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren of van Euro
Used Clothing te eisen dat deze vervangende Zaken aflevert, indien het hem
onmogelijk is de Zaken in dezelfde staat terug te geven als waarin hij deze heeft
ontvangen.
Artikel 28
De Koper moet aan Euro Used Clothing de waarde vergoeden van elk voordeel dat
hij van de Zaken of een gedeelte daarvan heeft genoten:
a) indien hij de Zaken of een gedeelte daarvan moet teruggeven; of
b) indien het hem onmogelijk is alle Zaken of een gedeelte daarvan terug te geven
of alle Zaken of een gedeelte daarvan in dezelfde staat terug te geven als waarin
hij deze heeft ontvangen.
ZORG VOOR BEHOUD VAN ZAKEN
Artikel 29
Indien de Koper nalatig is met de inontvangstneming van de Zaken of indien hij,
wanneer de prijs dient te worden betaald bij aflevering van de Zaken, in gebreke
blijft de prijs te betalen en Euro Used Clothing hetzij de Zaken onder zich heeft,
hetzij daarover anderszins zeggenschap kan uitoefenen, zal Euro Used Clothing
redelijke maatregelen voor het behoud van de Zaken treffen. Euro Used Clothing
heeft het recht deze onder zich te houden totdat hij door de Koper voor de door
hem in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.
KOSTEN GEMAAKT IN VERBAND MET DE UITOEFENING VAN RECHTEN
Artikel 30
30.1 Indien de Koper jegens Euro Used Clothing tekort gekomen is en Euro Used
Clothing ter uitoefening van haar rechten kosten maakt dan wel schade lijdt, is Euro
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30.2

Used Clothing gerechtigd die kosten en schade volledig op de Koper te verhalen.
Onder genoemde kosten wordt mede verstaan de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten zijnde minimaal 15% van de hoofdsom, alsmede interne
en externe kosten, kosten van deskundigen, alsmede een rente gelijk aan de
wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand daaronder
begrepen berekend over het totaal door de Koper verschuldigde.
De door Euro Used Clothing te verstrekken opgave volgens haar boekhouding ter
zake van de door haar gemaakte kosten, als voormeld geldt als volledig bewijs ten
aanzien van de hoogte van die kosten.

BEVOEGDE RECHTER
Artikel 31
31.1 Er is sprake van een geschil indien één van de Partijen van oordeel is dat er een
geschil is. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van een goed
overleg tot een oplossing worden gebracht.
31.2 Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht
door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van
Euro Used Clothing is gevestigd.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 32
Alle betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op vergoeding van kosten,
vervolgens vergoeding van rente en vervolgens in mindering op de hoofdsom,
waarbij de ontvangen betaling ten eerste in mindering zal worden gebracht op de
oudste nog openstaande factuur.
Artikel 33
Een beroep op een overeengekomen afwijking of wijziging van de Overeenkomst
kan slechts worden gedaan, indien zodanige afwijking of wijziging Schriftelijk is
bevestigd door Euro Used Clothing.
Artikel 34
34.1 Indien de bevoegde rechter in een bepaald geval oordeelt dat een bepaling van
onderhavige voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen de overige bepalingen van
deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
34.2 Wanneer de omstandigheden, waaronder de Partijen de Overeenkomst hebben
gesloten, zich zo aanmerkelijk wijzigen dat de naleving van de gehele of een
gedeelte van de Overeenkomst in redelijkheid van een der Partijen niet kan
worden verlangd, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de
Overeenkomst.
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Artikel 35
35.1 Iedere partij dient zich te gedragen overeenkomstig de in nationale en de
internationale handel geldende eisen van goede trouw.
35.2 Voorzover deze voorwaarden daarvan niet afwijken, dienen Partijen zich te gedragen
naar een gewoonte die in de specifieke handel tussen Partijen algemeen bekend is en
op grote schaal wordt toegepast.
Artikel 36
36.1 Het is de Koper verboden om verkregen vertrouwelijke informatie van Euro Used
Clothing aan derden bekend te maken behoudens voorzover de wet of een in kracht
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak dit vereist, of voor zover deze
vertrouwelijke informatie tot het publieke domein is gaan behoren anders dan door
enige tekortkoming van de Koper. De Koper zal deze verplichting tevens opleggen
aan alle ondergeschikten en niet-ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en
staat ervoor in dat deze die verplichting nakomen.
36.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Euro Used
Clothing gehouden is vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Koper aan door
de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Euro Used
Clothing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Euro Used Clothing niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Koper niet gerechtigd
tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
Artikel 37
Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep
kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en
strekking een wel toegestane zoveel mogelijk overeenkomstige dichtbij de bedoeling
van een dergelijke bepaling liggende betekenis toe. De nietigheid of
vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of
vernietigbaarheid van overige bepalingen.
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