
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1. Onder voorbehoud van alle overige rechten en behoudens schriftelijke afwijking, zijn alle hierna genoemde bepalingen 

van strikte toepassing. Ieder order bevat stilzwijgend de acceptatie door de koper. 

2. Bij bestelling herkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze 

van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen AD Style en de klant. 

3. De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper 

geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder 

welke vorm ook. 

Indien de fabriek van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch 

goed levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk. 

4. De levering geschiedt af magazijn, behoudens schriftelijke strijdige bepalingen. De goederen worden steeds verzonden op 

risico en gevaar van de koper, zelfs indien de prijs franco-bestemming dient begrepen. Vervoerkosten zijn ten laste van de 

koper. 

5. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van +/- 10% 

afhankelijk van de gemaakte grondstoffen van hetgeen ons zelf geleverd werd door de leverancier. 

6. De aangekochte goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AD 

Style. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AD Style te wijzen, bv. aan 

eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

7. Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de 8 dagen 

na ontvangst van de goederen. Eens deze termijn verstreken, worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn, 

hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht 

voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde 

en slecht erkende goederen, of kosteloze vervanging van de goederen na terugzending in de originele toestand, ter 

uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (b.v. vergoeding van indirecte schade). Bij klachten nopens een deel 

van de levering is de koper desalniettemin tot betaling gebonden wat hij niet betwist; desgevallend zijn de artikelen 13 en 

14 van toepassing. 

8. Bij bestelling van bedrukte kledij wordt er een drukproef gemaakt. Deze dient gecontroleerd te worden door de koper. 

Eens deze goedgekeurd, kunnen we achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Doch moet er 

rekening gehouden worden dat er een tintenverschil mogelijk is als er gedrukt wordt op verschillende soorten textiel en/of 

verschillende soorten druktechnieken. 

9. Bedrukking op eigen textiel is op eigen risico. Ad Style is niet verantwoordelijk bij schade of slechte bedrukking van eigen 

textiel gezien wij geen ervaring hebben met textiel dat we zelf niet verkopen. 

10. Wasvoorschriften dienen gerespecteerd te worden. 

11. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper of door diens fout veroorzaakt van een bestelling zijn wij gerechtigd 

schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij, zonder verplicht te 

zijn het bewijs ervan te leveren, een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening brengen ongeacht ons recht 

hogere schade aan te tonen. 

12. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmede wij ons niet akkoord hebben verklaard, en wij toch tot in ontvangst name 

overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehouden van rechten en voor rekening en risico opgeslagen. 

13. Onze facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst op de voorzijde. Bij 

niet-betaling op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning een verwijlinterest aangerekend van 

1,25% per maand of per gedeelte van begonnen maand, hetzij 15% per jaar. 

14. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na de vervaldatum wordt overeenkomstig en in toepassing van art. 1152BW 
overeengekomen wat volgt: de partij die zonder enige gegronde reden in gebreke blijft, is van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling gehouden aan de andere partij ten titel van vergoeding der geleden schade, een bedrag van 20% op het 
saldo factuurbedrag, met minimum van 25,- € en maximum 3.718,- €. Deze vergoeding voor geleden schade dient te 
worden betaald boven de eventuele gerechtskosten en boven de hiervoor beschreven verwijlinteresten.  

15. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. 
16. AD Style respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en 

Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen 
enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de 
bestelling. 
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier 
steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot AD Style, Donklaan 237, 9290 Berlare, 
info@adstyle.be. 

 
Ondernemingsgegevens: 
AD STYLE bv 
Donklaan 237 - 9290 Berlare 
info@adstyle.be – 09/355.51.31 
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