
Algemene verkoopswaarden 

 

 

1. ALGEMEEN 

Elke bestelling bij de vennootschap The Cotton Group NV (“The Cotton Group”) wordt uitsluitend beheerst door de hiernavolgende 

algemene voorwaarden. Bijgevolg, indien een klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud 

akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moeten goedgekeurd worden door 

een schriftelijk akkoord vanwege The Cotton Group. Deze voorwaarden primeren op alle bedingen vermeld in de documenten van de 

klant. 

The Cotton Group behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zullen van toepassing zijn op elke 

bestelling van de klant geplaatst ná de mededeling van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant. 

 

2. BESTELLING 

De catalogus van de goederen met hun beschrijving mag niet als een aanbieding worden beschouwd. Het heeft daarom geen zin om 

het bestelformulier in te vullen opdat het verkoopscontract zou worden opgesteld. De verkoop is pas definitief na 

ontvangstbevestiging van de bestelling door The Cotton Group (order acknowledgement). The Cotton Group behoudt zich het recht 

om elke  buitenproportionele bestelling te weigeren.  

 

3. OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN 

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de aanvaarde bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Indien The Cotton Group 

zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling omwille van redenen buiten haar wil om, zoals bv. het stopzetten 

van de leveringen door de fabrikant -, behoudt The Cotton Group zich het recht voor de karakteristieken van deze bestelling lichtelijk 

aan te passen, na de klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht. 

 

4. PRIJS 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, alle prijzen zijn aangegeven in Euro, excl. BTW. De leveringkosten zijn niet inbegrepen. 

De prijs is deze zoals opgenomen in de laatste prijslijst die door The Cotton Group aan de klant werd meegedeeld of deze vermeld in 

de hem overgemaakte offerte.  

De prijzen blijven geldig tot nadere kennisgeving en kunnen worden herzien gedurende het jaar. The Cotton Group verbindt 

zich ertoe om ingeval van prijzenherziening, de klant 15 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen hiervan 

in kennis te stellen. Indien, de prijsherziening te wijten is aan een verhoging van de prijzen voor de grondstoffen, zal de nieuwe 

prijzen onmiddellijk inwerking treden en worden gemeld aan de klant die in dat geval de mogelijkheid heeft om zijn bestelling te 

annuleren per fax / e-mail binnen de 8 dagen vanaf de kennisgeving van de prijsherzieining. Bij afwezigheid van dergelijke annulatie 

wordt de bestelling geacht te zijn gedaan tegen de nieuwe prijzen.  

 

5. LEVERING 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot 

boete of schadevergoeding in hoofde van The Cotton Group of de ontbinding van de overeenkomst door de klant kunnen 

rechtvaardigen. 

The Cotton Group kan altijd weigeren één of meer leveringen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de klant 

één van zijn verbintenissen ten aanzien van The Cotton Group (bijvoorbeeld, zijn betalingsverplichting) niet nakomt, ongeacht de 

aard ervan. In geen geval kan The Cotton Group ertoe worden verplicht de voorraad van de klant terug te nemen. 

Indien de bestelde goederen moeten worden geleverd in een ander land dan België, dan wordt de klant beschouwd als zijnde de 

invoerder en moet hij in dit opzicht de wetten en reglementering van het land waar hij de goederen ontvangt, respecteren. De klant 

kan onderworpen zijn aan invoerrechten en invoerheffingen bij aankomst van deze goederen in het land van levering. In voorkomend 

geval zijn al deze bijkomende kosten ten laste van de klant.  

 

6. EIGENDOMSOVERDRACHT  

De geleverde goederen blijven de eigendom van The Cotton Group tot op het ogenblik van hun volledige betaling, niet alleen 

van deze goederen, maar ook van alle goederen die door The Cotton Group aan de klant werden verkocht en geleverd en waarvoor de 

prijs nog niet volledig zou zijn voldaan. Onder prijs dient te worden verstaan, de prijs die door The Cotton Group werd gefactureerd, 

met inbegrip van de kosten, in het bijzonder de met de verkoop verbonden transportkosten en de BTW, alsook de eventueel 

verschuldigde moratoire interesten en (schade)vergoeding verschuldigd ingevolge de niet of laattijdige uitvoering van de 

overeenkomst. 

In geval van niet-betaling door klant binnen de contractueel overeengekomen termijn, kan The Cotton Group (maar zij is daartoe niet 

verplicht), ongeacht de andere rechten waarop zij zich krachtens het contract of de wet kan beroepen, de teruggave van de goederen 

voor rekening en risico van de klant vorderen. De goederen in voorraad worden vermoed de onbetaalde goederen te zijn. In ieder 



geval komen de partijen overeen dat de goederen van The Cotton Group soortzaken zijn, zodat het The Cotton Group is toegestaan 

om zich te beroepen op de bepaling van eigendomsvoorbehoud voor alle zaken die gelijkaardige zijn aan de onbetaalde goederen die 

zich in de voorraad bij de klant bevinden. 

De volgende waarderingsregels zullen van toepassing zijn:  

Voor de volle kartonnen dozen met goederen, i.e. de ongeopende kartonnen dozen, zullen de goederen worden gewaardeerd tegen de 

prijs die de klant heeft betaald voor deze goederen rekening houdend met beschadiging, gebruik, kwaliteitsen waardevermindering, 

ouderdom, en kosten voor het terugnemen van de goederen en / of de kartonnen dozen. ‘De prijs die de klant heeft betaald’ betekent 

de aankoopprijs na aftrek van kortingen en eventuele transportkosten. 

Voor de open kartonnen dozen met goederen, i.e. de kartonnen dozen die geopend werden, zullen de goederen worden gewaardeerd 

tegen een liquidatiewaarde van de voorraad rekening houdend met beschadiging, gebruik, kwaliteitsen waardevermindering, 

ouderdom, en kosten voor het terugnemen van de goederen. De liquidatiewaarde van de voorraad betreft maximum 30% van de prijs 

die de klant heeft betaald voor deze goederen. 

De klant is een vergoeding verschuldigd voor de waardevermindering, vastgesteld op 10% van de prijs van de goederen per maand 

dat hij deze in zijn bezit heeft, vanaf de levering tot de teruggave. Deze vergoeding zal worden gecompenseerd met de eventueel 

betaalde voorschotten. 

Onverminderd wat hierboven wordt bepaald, draagt de klant aan The Cotton Group elke schuldvordering op de prijs volgend uit de 

wederverkoop, op krediet, van de goederen waarvan de aankoopprijs op het ogenblik van voormelde wederverkoop nog niet aan The 

Cotton Group werd voldaan, over. Teneinde deze overdracht te bewerkstelligen door kennisgeving aan de overgedragen schuldenaar, 

geeft de klant aan The Cotton Group toestemming om kennis te nemen van zijn handelsboeken, factuurboeken, orderboekjes en 

andere relevante administratieve, financiële en boekhoudkundige documenten. 

 

7. OVERDRACHT VAN RISICO 

Het risico van gedeeltelijk of volledig verlies of beschadiging van  de goederen gaat over op de klant op de datum waarop de 

goederen ter beschikking staan van de klant, ongeacht het feit of de klant de goederen al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan 

niet in de gebouwen van The Cotton Group afhaalt. 

 

8. KLACHTEN 

De klant dient de goederen bij het in ontvangst nemen te controleren of te laten controleren. Klachten moeten per aangetekend 

schrijven toekomen bij de The Cotton Group ten laatste 8 kalenderdagen na het in bezit nemen van de goederen, of deze nu 

ontvangen zijn door de klant of door een derde. Eens deze termijn verstreken is, worden de goederen beschouwd als door de klant 

aanvaard.  

Geen enkele klacht mag worden aangehaald als excuus om de betaling van een factuur uit te stellen. Terugzendingen worden enkel 

aanvaard mits voorafgaande schriftelijke aanvraag en schriftelijke aanvaarding door The Cotton Group. De kosten van een 

terugzending georganiseerd door de klant zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van The Cotton Group zullen op generlei wijze 

kunnen aangerekend worden aan deze laatste. 

Alle klachten en betwistingen i.v.m. de factuur moeten eveneens bij aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen de acht 

kalenderdagen na factuurdatum, zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd. 

 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

Indien The Cotton Group erkent dat één van haar goederen defect is, dan zal dit worden vervangen door een gelijkaardig goed van 

dezelfde waarde. Zo een gelijkaardige vervanging niet mogelijk is, dan zal The Cotton Group het defecte goed zo snel mogelijk 

terugbetalen. In elk geval zal de aansprakelijkheid van The Cotton Group niet verder gaan dan het vervangen / terugbetalen – in het 

bijzonder, zal ze niet aansprakelijk worden gehouden voor gelijk welk verlies of indirecte schade. Lichte afwijkingen in afmetingen, 

tinten, kleuren en afwerking worden uitdrukkelijk aanvaard gezien de aard en de samenstelling van de goederen en hun productie in 

grote hoeveelheden. In elk geval zal een goed niet worden vervangen indien het gebrek zich voordoet in slechts 5 % of minder van 

het totaal aantal bestelde goederen. 

De goederen die door de klant of derden werden aangepast zullen in geen geval worden vervangen of terugbetaald. De klant erkent 

dat hij, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van The Cotton Group, de onderscheidingstekens van The Cotton Group, zoals 

bijvoorbeeld de etiketten van de goederen die één van de merken van The Cotton Group dragen, niet van de goederen mag 

verwijderen. 

 

10. BETALING 

Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar bij ontvangst, zonder korting.  

Wanneer een betalingstermijn is voorzien voor de betaling van de factuur en de klant de factuur betaalt voor de vervaldag, zal de 

klant een korting genieten voor zover hij voldoet aan de voorwaarden aangegeven op de factuur.  The Cotton Group zal elk deel of 

geheel van de korting dat onrechtmatig werd afgetrokken herfactureren aan de klant.  

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt alle andere facturen, vervallen of niet, van rechtswege onmiddellijk 

invorderbaar.  



Bij niet-betaling binnen de tien dagen na de vervaldatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

vermeerderd worden met een interest aan een jaarlijkse interestvoet van 8%te rekenen vanaf de vervaldatum, , vermeerderd met een 

forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 50 Euro, voor administratieve kosten.  

Onverminderd de intresten en vergoedingen waarvan hoger sprake, zullen alle bij de inning geweigerde cheques van rechtswege recht 

geven op een vergoeding van 25 Euro, en elke onbetaalde en vervallen wissel op een vergoeding van 60 Euro. Tenzij andersluidende 

overeenkomst tussen partijen, zullen de kosten van de bankverrichtingen ten laste vallen van de klant. 

The Cotton Group is gerechtigd de betalingsvoorwaarden eenzijdig en met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen te wijzigen: 

- De klant vraagt uitzonderlijke kredietlijnen aan 

- De financiële toestand van de klant is verslechterd 

- In geval van beëindiging van de relatie om welke reden dan ook. 

 

11. GARANTIE 

The Cotton Group heeft het recht om op elk ogenblik betalingsgaranties te eisen. Bijvoorbeeld, als een opzegtermijn loopt voor 

beëindiging van de relatie, is The Cotton Group gerechtigd een betalingsgarantie te eisen voor bestellingen die tijdens deze termijn 

geplaatst werden. 

Indien de klant de gevraagde garanties niet verleent, zal The Cotton Group het recht hebben om de levering van de lopende 

bestellingen uit te stellen of om deze als nietig te beschouwen. Alle directe of indirecte kosten voortvloeiend uit dergelijk uitstel of 

dergelijke annulering, zoals bijvoorbeeld de aanvullende leveringskosten, zullen ten laste van de klant vallen. 

 

12. OVERMACHT 

De leveringstermijn van de goederen wordt verlengd met de periode, gedurende welke The Cotton Group door overmacht is 

verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 

Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van The Cotton Group ontsnapt en die de uitvoering van haar 

verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, 

nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van 

werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of 

entiteit die buiten de redelijke controlemacht van The Cotton Group valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt. 

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel The Cotton Group als de klant bevoegd de 

bestelling te annuleren, zonder dat de klant evenwel aanspraak kan maken op enige vergoeding. The Cotton Group heeft niettemin 

recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 

Indien de overmacht intreedt, terwijl de bestelling reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende 

levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds geleverde gedeelte van de goederen te 

behouden en de daarvoor verschuldigde vergoeding te voldoen, hetzij de gehele bestelling met inbegrip van de reeds geleverde 

goederen te annuleren onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar The Cotton Group terug te zenden voor rekening en 

risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer 

doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 

 

13. ANNULERING VAN DE BESTELLING 

Elke annulering van de bestelling dienst schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering van een bestelling die niet gerechtvaardigd 

is door overmacht (zie hierboven), is de klant een forfaitaire vergoeding van 25 % van de prijs van de bestelling verschuldigd. Deze 

vergoeding dekt de vaste en de variabele kosten, alsook de mogelijke winstderving. 

 

14.  NALEVING VAN HET AFBEELDINGSBELEID 

Om de eenvormigheid van de afbeelding van het merk van The Cotton Group te verzekeren, verbindt de klant zich ertoe om de 

verkoop van de goederen te bevorderen door gebruik te maken van het publiciteitsmateriaal dat hem ter beschikking wordt gesteld 

door The Cotton Group en dit in overeenstemming met de principes uiteengezet op de website van The Cotton Group onder het luik 

Image Policy (http://www.bc-collection.eu/docs/BnC_Image_Policy.pdf).  

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Belgisch recht. 

De hoven en rechtbanken van Nijvel zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen met betrekking 

tot deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. The Cotton Group behoudt zich niettemin 

het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank indien zij dit opportuun acht. 

Desgevallend, zal de bepaling betreffende het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbanken opgenomen in de kaderovereenkomst 

tussen The Cotton Group en de klant, voor wat de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van voormelde kaderovereenkomst 

betreft, primeren op onderhavige bepaling.  

 


