
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 

Artikel 1 – Algemeen 

 

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomstige aanbiedingen van New Classic Toys B.V.. 

1.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen 

van deze voorwaarden onverlet. 

1.3 Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden dient de bepaling welke qua strekking 

het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt. 

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst 

 

2.1 Alle aanbiedingen daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen 

Vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding 

door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden. 

 

Artikel 3 – Prijzen 

 

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. 

3.2 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, 

zoals daar zijn: verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, 

lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en andere lasten. 

3.3 Kosten voor andere dan de standaard verpakking kunnen apart in rekening worden gebracht. 

3.4 De kosten voor verzending binnen Nederland zijn franco voor wat betreft orders boven € 350,00 excl. BTW: voor orders 

beneden dit bedrag worden  € 12,00 porto- en administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 4 – Levertijd, uitvoering der werkzaamheden 

 

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als  

        fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schade-  

        vergoeding. Evenmin kan de koper terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst. 

4.2 De door New Classic Toys B.V. gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd, Afwijkingen van  

ondergeschikte aard geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. 

 

Artikel 5 – Overmacht 

 

5.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van New Classic Toys B.V. welke van dien aard zijn dat naleving van de  

overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden geeft New Classic Toys B.V. het 

recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige 

verplichting tot schadevergoeding. 

5.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde  

        levering door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorgaan 

die de  

         uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te  

         voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en 

brand. 

 

Artikel 6 – Reclame en aansprakelijkheid 

 

6.1 New Classic Toys B.V. is, behoudens het bepaalde in het derde lid, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, 

daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met New Classic Toys B.V. gesloten overeenkomst 

mocht voortvloeien. De koper vrijwaart New Classic Toys B.V. te dezer zake tegen aanspraken van derden. 

6.2 Tevens zal de koper New Classic Toys B.V. vrijwaren tegen alle acties en vorderingen terzake van inbreuk op enige  

Intellectueel of industrieel eigendomsrecht, toebehorend aan derden, indien een dergelijke actie of vordering direct of 

indirect het gevolg is van werk verricht in overeenstemming met de vereisten of specificaties van de koper. 



6.3 De Aansprakelijkheid van New Classic Toys B.V. is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een  

onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeenkomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter 

beoordeling van New Classic Toys B.V. 

6.4 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het 

gebrek  

redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief en onder vermelding van het factuurnummer 

te geschieden. 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling 

 

7.1 New Classic Toys B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van  

        volledige betaling van de prijs van alle door hem aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten 

behoeve  

        van alle eventuele vorderingen voor door hem in het kader van de levering van de goederen verrichte of te verrichten  

        werkzaamheden en van hetgeen hij van de koper te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de 

met 

        New Classic Toys B.V. gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes. 

7.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de goederen 

plaats. 

7.3 Indien voorzover door New Classic Toys B.V. geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan 

hij de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is hij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst en wordt hij, voor zover nodig, reeds nu voorals dan onherroepelijk door de koper daartoe 

gemachtigd, de goederen terug te nemen en is de koper verplicht New Classic Toys B.V. in dat kader toegang te 

verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht New Classic Toys 

B.V. om van de koper schadevergoeding te vorderen. 

7.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van 

goederen van koper, heeft New Classic Toys B.V. het sub 7.3 omschreven recht. 

7.5 De koper is gerechtigd de door New Classic Toys B.V. geleverde goederen waarvan deze laatste eigenaar is, ten behoeve 

van New Classic Toys B.V. door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering 

gebruikelijk is, tenzij New Classic Toys B.V. de koper heeft medegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is. 

 

Artikel 8 – Betaling 

 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

8.2 De in het factuurbedrag opgenomen kredietbeperking wordt verschuldigd indien en voorzover de betaling plaatsvindt 

na de overeengekomen betaaltermijn van 30 dagen. Verder houdt New Classic Toys B.V. zich het recht voor om bij 

betaling na 30 dagen de wettelijke rente verhoogd met 2% in rekening te brengen. 

8.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het 

enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. New Classic Toys B.V. is alsdan 

gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de hem toekomende rechten, 

als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. Voorts is de koper dan gehouden alle kosten aan New 

Classic Toys B.V. te vergoeden die hij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen; de buitenrechterlijke 

kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van € 250,00. 

 

Artikel 9 – Geschillen 

 

9.1 Met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, is de bevoegde rechter 

te  

Alkmaar bevoegd. Het Nederlands recht is van toepassing. 


