
Algemene voorwaarden Flier Sport & Fashion  

 

 

Artikel 1. Definities  

1. Opdrachtnemer: Flier Sport & Fashion, verder ook te noemen “Flier”.  

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Flier een overeenkomst 

aangaat of wil aangaan.  

 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen, van toepassing op alle door Flier uitgebrachte offertes en gedane 

aanbiedingen, op alle aan Flier verstrekte opdrachten, alsmede op alle 

overeenkomsten die tot stand komen tussen Flier en een opdrachtgever.  

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Flier niet bindend en 

niet van toepassing. Flier wijst algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden 

uitdrukkelijk van de hand.  

 

Artikel 3. Offertes  

Opdrachtgever is verplicht Flier te informeren over feiten en/of omstandigheden die de 

overeenkomst kunnen beïnvloeden.  

 

Artikel 4. De overeenkomst 

1. Flier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever 

aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Flier niet, niet behoorlijk of niet 

volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.  

2. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden, bij 

gebreke waarvan de overeenkomst zal worden uitgevoerd als oorspronkelijk 

overeengekomen.  

3. Flier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigingen indien opdrachtgever in staat 

van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen 

over anderszins het vrije beheer op zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft 

alsdan geen recht op enige schadevergoeding.  

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd  

1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit worden 

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Flier zal de termijn worden 

verlengd met de termijn van die overmacht.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 

kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed.  

 

Artikel 6. Prijzen  

1. Alle in deze voorwaarden genoemde prijzen, overeengekomen prijzen en 

kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.  

2. Flier heeft het recht de prijzen te wijzigen. Deze wijzigen worden tijdig aan 

opdrachtgever bekend gemaakt.  

 

 

 

 



Artikel 7. Betalingen  

1. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en 

eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen alsmede 

eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten.  

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flier niet tot het verrichten van een gedeelte 

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Flier aan te 

geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.  

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen 

dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente 

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk 

geval de wettelijke handelsrente geldt.  

5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op 

alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering op eisbare facturen die 

het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking 

heeft op latere facturen.  

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, 

kan opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na factuurdatum aan Flier kenbaar 

maken.  

7. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft 

plaatsgevonden dan is opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 

Deze kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van 

Advocaten.  

8. Indien Flier in een gerechtelijke procedure grotendeels in het gelijk wordt gesteld dan 

komen alle kosten die Flier in verband met deze procedure heeft gemaakt voor 

rekening van opdrachtgever.  

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid  

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 

Flier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere 

aansprakelijkheid van Flier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, 

daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 

vergoeding van indirecte schade of volgschade of schade wegens gederfde omzet of 

winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Flier van alle aanspraken op schadevergoeding die derden 

mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het 

onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde 

goederen van Flier.  

 

Artikel 9. Toepasselijk recht  

1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt 

beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de 

bepalingen van de) overeenkomst, zowel die van juridische als die van feitelijke aard, 

zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie 

Zwolle.  

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  


