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Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen
Aanbieding

Een aanbod voor het leveren van een Dienst of Product.

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden van
Just-T-Design.

Contractant:

Degene die een Overeenkomst met Just-T-Design heeft
gesloten.

Dienst:

Het verrichten van advieswerkzaamheden in het kader van
het produceren van Producten.

Just-T-Design

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Just-T-Design B.V.

Maand:

Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de
eerstvolgende kalendermaand, tenzij uit de context
voortvloeit dat een kalendermaand wordt bedoeld.

Materialen

Stoffen, garens en overige benodigdheden voor de
Producten.

Overeenkomst:

De Overeenkomst waar deze Algemene Voorwaarden deel
van uitmaken.

Productie

Het (laten) produceren van Producten.

Producten

Confectiekleding/maatkleding.

Werkdagen:

Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de in
Nederland algemeen erkende feestdagen.
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Artikelen
ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Just-T-Design als dienstverlener en/of leverancier optreedt. De toepasselijkheid van
door de Contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven
de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

3

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen en bedingen binden JustT-Design slechts voor zover deze schriftelijk met Just-T-Design zijn
overeengekomen.
ARTIKEL 2 - CONDITIES

1

Alle Offertes en Aanbiedingen zijn vrijblijvend, (alle aangegeven prijzen zijn netto,
exclusief omzetbelasting en zonder korting), tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Beschrijvingen van welke aard dan ook hebben een zuiver informatief
karakter (waaraan geen rechten ontleent kunnen worden).

2

Alle Offertes zijn gedurende 10 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

3

Alle door of namens Just-T-Design verstrekte of gepubliceerde prijzen,
omschrijvingen en specificaties zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van zeten drukfouten. De prijs die aan de Contractant in rekening wordt gebracht is de
prijs die geldig is op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt.
ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1

Een Overeenkomst komt tot stand, nadat een mondelinge, schriftelijke, telefonische
of elektronische aanvraag daartoe van Contractant door Just-T-Design schriftelijk
wordt aanvaard. Van aanvaarding is uitsluitend sprake indien Just-T-Design de
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aanvraag schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk is begonnen met (de
voorbereiding van) de levering van de Dienst.
2

Bij de elektronische totstandkoming van de Overeenkomst is Contractant zelf
verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of afdrukken van deze Algemene
Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen
versie.

3

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van
verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen
met betrekking tot de elektronische postbus van Contractant, dan komt dit risico
voor Contractant. Just-T-Design is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te
sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen.

4

De Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens
die Just-T-Design bij haar heeft opgevraagd en noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de Dienst. Just-T-Design is niet gehouden, maar wel gerechtigd, de juistheid en
volledigheid van de opgegeven gegevens te verifiëren.

5

Gegevens betreffende de Producten, zoals eigenschappen, maten, kleur en
dergelijke, alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen en dergelijke, die door JustT-Design bij de Aanbieding worden verstrekt zijn louter indicatief. Aan deze
gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
ARTIKEL 4 - BETALING

1

Betaling zal altijd moeten plaatsvinden in zijn geheel en binnen 14 dagen vanaf de
factuurdatum. Het moment waarop Just-T-Design de betaling ontvangt geldt als
betalingsmoment.

2

Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen moeten binnen 8 dagen na de
factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Just-T-Design, door
ontvangst van een e-mail door Just-T-Design op het e-mailadres
justdesignbv@gmail.com. Het indienen van een bezwaar schort de
betalingsverplichting van Contractant niet op. Verrekening of opschorting van
betalingen is alleen mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van JustT-Design.
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ARTIKEL 5 - NIET-TIJDIGE BETALING
1

Indien Just-T-Design de verschuldigde betaling niet binnen de termijn genoemd in
artikel 4 lid 1 heeft ontvangen, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Vanaf datzelfde moment is Just-T-Design gerechtigd de wettelijke rente in
rekening te brengen. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde
bedrag een (incasso)procedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden kosten
voor rekening van de Contractant.

2

Just-T-Design is gerechtigd over te gaan tot opschorting van de levering of tot
ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst wegens niet tijdige betaling van
(een deel van) een factuur nadat de Contractant ook binnen een, in een door Just-TDesign te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet betaalt. Just-T-Design
mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten tot het moment van volledige
betaling van de verschuldigde hoofdsom, rente en incassokosten, onverminderd
verder aan Just-T-Design toekomende rechten.

ARTIKEL 6 - ZEKERHEIDSTELLING
1

Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden naar de
mening van Just-T-Design twijfel kan bestaan of de Contractant aan zijn
betalingsverplichtingen zal voldoen, of hij geen vaste woon-, verblijf- of
vestigingsplaats in Nederland heeft, is Just-T-Design gerechtigd van de Contractant
hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te
vorderen.

2

Het bedrag zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant in redelijkheid
verschuldigd zal zijn.
ARTIKEL 7 - BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1

In geval van (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of
aanvraag van de wettelijke schuldsaneringsregeling aan de zijde van Contractant, is
de Just-T-Design gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen.

2

Bij beëindiging van de Overeenkomst door Just-T-Design worden alle vorderingen
direct opeisbaar.
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ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID JUST-T-DESIGN
1

Just-T-Design is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de
totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst, tenzij dit artikel anders
bepaalt.

2

Just-T-Design is alleen aansprakelijk voor directe schade van Contractant waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade,
met inbegrip van winstderving - ontstaan door een aan Just-T-Design
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten door Just-TDesign voor zover de door Just-T-Design gesloten verzekering de betreffende
schade dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde.

3

Just-T-Design sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd
onder lid 2 van dit artikel uit.

4

Just-T-Design kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid
als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos
en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Just-T-Design is
veroorzaakt.

5

Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen nadat deze
redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Just-T-Design te zijn
gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Just-T-Design is
gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van consumenten
geldt dit niet indien de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of
schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUEEL EIGENDOM
1

De intellectueel eigendom op alle door Just-T-Design verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen wordt uitdrukkelijk door Just-TDesign voorbehouden. Deze ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en
modellen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just-TDesign niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking
worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

2

De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen dienen op eerste
schriftelijke verzoek van Just-T-Design onverwijld te worden geretourneerd.
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3

Indien Contractant in strijd handelt met de in dit artikel genoemde
verplichtingen/verboden is Contractant per overtreding een contractuele boete ad
€ 5.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van Just-T-Design om
schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10 - LEVERINGSTERMIJN
1

Een tussen de Contractant en Just-T-Design overeengekomen leveringstermijn
vangt aan op het moment van ontvangst door Just-T-Design van de door de
Contractant voor akkoord getekende Overeenkomst dan wel wanneer binnen
10 Werkdagen na verzending van de Overeenkomst door de Contractant niet
gereageerd wordt, mits Just-T-Design tevens in het bezit is van alle inlichtingen
welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2

Voor leveringen waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen Offerte en/of
Overeenkomst is verzonden, wordt de factuur als Overeenkomst beschouwd. In dat
geval vangt de leveringstermijn, indien en voor zover van toepassing, aan op de
factuurdatum.

3

De door Just-T-Design gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en gelden bij
benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4

Just-T-Design tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Just-TDesign is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige termijnoverschrijving,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 11 - DEELLEVERINGEN

1

Het is Just-T-Design toegestaan de Producten in deelleveringen aan Contractant te
leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de Producten in deelleveringen worden geleverd is Just-T-Design bevoegd
elke deellevering afzonderlijk te factureren.
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ARTIKEL 12 - LEVERING, VERVOER EN OPSLAG
1

Verlading en vervoer van alle Producten, ook die welke franco verkocht zijn,
geschieden voor risico van de Contractant. Verbintenissen tegenover derden
aangegaan brengen hierin geen veranderingen en worden geacht in het belang en
voor rekening van de Contractant te zijn aanvaard.

2

Just-T-Design is gerechtigd Producten welke, door oorzaken onafhankelijk van
haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor
rekening en risico van de Contractant op te slaan of te doen opslaan en betaling te
verlangen van de Contractant als had levering plaatsgevonden, daaronder tevens
begrepen de kosten van opslag. De keuze van het vervoermiddel is aan Just-TDesign, ook bij niet-francoverzendingen. Belemmeringen of tijdelijke verhindering
van het gekozen vervoermiddel verplichten Just-T-Design niet een ander
vervoermiddel te nemen.

3

Just-T-Design is niet aansprakelijk voor schade voervloeiende uit het uitvallen,
door welke oorzaak ook, van het door Just-T-Design gekozen vervoer. Producten,
die niet in ontvangst zijn genomen uiterlijk binnen 3 dagen nadat zij ter aflevering
zijn aangeboden, worden op de plaats daartoe aangewezen volgens het algemeen
gebruik door Just-T-Design opgeslagen voor rekening van de Contractant.
ARTIKEL 13 - WIJZIGING PRODUCTEN

1

Indien Contractant na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen aan de
Producten wenst en de productie van de Producten reeds is aangevangen is
Contractant gehouden de reeds geproduceerde Producten af te nemen en de
eventuele kosten voor het doorvoeren van de wijzigingen te voldoen.

2

Indien Contractant de reeds geproduceerde Producten wenst te
veranderen/vermaken en Just-T-Design daartoe de opdracht geeft aanvaardt JustT-Design voor de uitvoeringen van deze werkzaamheden geen enkele
aansprakelijkheid. Contractant is gehouden de kosten voor deze werkzaamheden
te voldoen.

3

Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de
overeengekomen levertermijn door Just-T-Design wordt overschreden, hetgeen
door de opdrachtgever wordt aanvaard.
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ARTIKEL 14 - RECLAME
1

De controle op de hoeveelheid en/of beschadigingen van de geleverde Producten
dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af)levering van de Producten door of
vanwege de Contractant worden/zijn geconstateerd, dient Contractant op de
afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te vermelden. Bij gebreke
hiervan wordt de Contractant geacht de geleverde Producten in goede staat te
hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclamaties dienaangaande
niet meer in behandeling genomen.

2

Just-T-Design is slechts aansprakelijk voor vervanging van de Producten of
gedeelten daarvan waaronder conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel door de
Contractant is gereclameerd. Just-T-Design is niet aansprakelijk voor de door de
Contractant ten gevolge van gebreken in hoedanigheid, maat en staat van het
opgeleverde goed geleden schade.

3

De Contractant dient Just-T-Design in de gelegenheid te stellen de Producten in
de staat waarin deze zijn afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de
reclame al dan niet gegrond is.

4

Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij
Just-T-Design te worden ingediend.

5

De Contractant kan geen enkel beroep doen op enige compensatie.

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1

De eigendom van de door Just-T-Design geleverde Producten gaat eerst op de
Contractant over zodra de gehele vordering van Just-T-Design op de Contractant
ter zake van de levering van die Producten, en de eventuele daarbij
overeengekomen Diensten, is voldaan.

2

Zolang de eigendom niet op de Contractant is overgegaan mag de Contractant
deze Producten niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan
derden enigerlei ander recht daarop verlenen.

3

Indien de Contractant niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is JustT-Design bevoegd om de door Just-T-Design geleverde Producten waarvoor geen
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volledige betaling is verkregen, als eigendom van Just-T-Design op te vorderen.
De Contractant zal door Just-T-Design voor de teruggenomen Producten worden
gecrediteerd voor de waarde die Just-T-Design aan die Producten toekent,
verminderd met de kosten als gevolg van de terugneming. Dit crediteren staat los
van enig recht van Just-T-Design op vergoeding van geleden en/of te lijden
schade.
ARTIKEL 16 – OVERMACHT EN NIET-NAKOMING
1

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid
nakoming van de Overeenkomst niet van Just-T-Design kan worden gevergd –
daaronder mede begrepen het geval, dat Just-T-Design door haar eigen
toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld
– zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met
een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmachtsituatie.

2

Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van Just-T-Design meer
gaan belopen dan drie maanden dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn, dan is
Just-T-Design gerechtigd de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte
te ontbinden, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. Indien
sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de Contractant een evenredig deel van
de totale prijs verschuldigd zijn.

3

In geval van niet-nakoming door de Contractant van zijn verplichtingen, daaronder
mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor
overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Just-T-Design naar haar keuze steeds
bevoegd zijn de Overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist
ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, onverminderd haar
aanspraken op schadevergoeding, terwijl Just-T-Design alsdan voorts bevoegd is
ook alle andere met de betrokken Contractant lopende transacties, voor zover nog
niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft
steeds de opeisbaarheid van al het aan Just-T-Design verschuldigde tot gevolg.
ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN VOORWAARDEN EN TARIEVEN

1

Just-T-Design is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn verklaard.
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3

De wijzigingen treden twee weken na de bekendmaking, of op een latere datum in
de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is
vereist, die alsdan wordt toegepast.
ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1

Op (de totstandkoming van) een Overeenkomst met Just-T-Design en daaruit
voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

2

Elke geschil ten aanzien van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
(schriftelijke) verbintenissen zullen worden beslecht door de rechtbank van de
statutaire vestigingsplaats van Just-T-Design.
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