
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Borduurstudio Stitch Art 

1.Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk 
van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden 
voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd 
zijn met de eerste. 
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. 
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 
4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.  
5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet 
schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. 
6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum. Verenigingen en 
particulieren zonder btw nummer betalen netto contant bij afhaling of per overschrijving vooraf. 
Alle prijzen zijn netto, en te verhogen met 21% btw ten laste van de klant. 
7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. 
8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14dee dag na de aangetekende verzending van een 
aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend 
verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding 
door de in gebreke gebleven koper. 
9. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een 
intrest op van 12% per jaar. 
10. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een 
aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als 
forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke 
gerechtskosten. 
11. Bestellingen: naar de voorziene leveringstermijn - tijdig bestellen. 
12. Eenmalige voorbereidingskosten, in de prijslijst als “eenmalige kosten” of “borduurkaart”  
aangeduid, worden bij de eerste bestelling aangerekend, dit zijn kosten voor het gebruik ervan en niet 
voor het bezit.  Deze “borduurkaarten” kunnen nooit ofte nimmer door een klant opgeëist worden voor 
eigen gebruik of gebruik bij andere borduurbedrijven, behoudens door onze uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming hiervoor en mits betaling van een forfaitaire prijs van 100,00 Euro excl. btw per 
opgevraagde borduurkaart. 
13.Bij facturen beneden de 50.00 EUR worden steeds 10.00 Euro administratiekosten aangerekend. 
Artikelen en prijzen blijven voor wijzigingen vatbaar. 
14.Wij gaan er vanuit dat onze klant het recht heeft een logo te gebruiken en kunnen voor misbruik 
geen verantwoordelijkheid opnemen. 
15. Eigendom: alle eigen ontwerpen door Borduurstudio Stitch Art gemaakt, blijven te alle tijde 
eigendom van Stitch Art. 
16. Er zijn kleurafwijkingen op uw logo mogelijk naargelang het materiaal waarop wij uw logo 
aanbrengen. 
17. In geval van loonborduurwerk op textiel, dat ons door u (de klant) aangeleverd en toevertrouwd 
wordt om op te borduren, is het mogelijk dat per reeks van 1 tot 20 stuks maximum 1 stuk fout 
geborduurd wordt of het stuk beschadigd wordt door het borduren. Het borduurbedrijf Stitch Art kan 
dan ook maar aansprakelijk gesteld worden om betrokken stukken te vervangen en of vergoeden 
tegen kostprijs vanaf het 2de beschadigde stuk per reeks van 1 – 20 stuks. 
18. Wij zijn gerechtigd om door ons geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, 
reclameboodschap, of andere uiting van de koper/opdrachtgever af te beelden in catalogus, 
reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en dergelijke en/of tentoonstellingen of beurzen, zonder 
vooraf toestemming te vragen aan koper/opdrachtgever en zonder financiële verplichtingen. 
19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.  

 


