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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MAAT FEELING HOME
 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Maat Feeling Home, 

hierna te noemen “Maat”. 
1.2 De algemene voorwaarden van de wederpartij van Maat, hierna te noemen “cliënt”, 

worden van de hand gewezen. 
1.3 Alle offertes van Maat zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, 
heeft Maat het recht haar aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. 

1.4 Offertes, opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Maat slechts bindend indien de 
overeenkomst schriftelijk door haar is bevestigd.  

1.5 De overeenkomst dient pas te worden uitgevoerd zodra cliënt de overeenkomst voor 
akkoord ondertekend aan Maat heeft geretourneerd. 

1.6 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en 
gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Maat 
verstrekte gegevens, binden haar niet.  

Artikel 2. Prijzen 
2.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De 

prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende 
kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, 
vracht en assurantie etc. 

2.2 Indien de bestanddelen van de prijzen tussen het tijdstip van het tot stand komen van 
de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Maat het 
recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te 
annuleren. 

Artikel 3. Levering 
3.1 De leveringstermijnen in de offertes en opdrachtbevestigingen worden naar beste 

weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn niet 
bindend voor Maat. Overschrijding van een leveringstermijn geeft cliënt derhalve geen 
recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel 
enige verplichting geschorst of vervallen te achten. 

3.2 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Maat bevoegd dit deel te 
leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Iedere 
deellevering zal geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na 
aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door 
cliënt niet meer kan worden teruggekomen. 

3.3 Voor orders met een waarde lager dan € 50,00 wordt € 7,50 administratiekosten in 
rekening gebracht. 

3.4 Indien transport is overeengekomen zal dat op een door Maat te bepalen wijze 
geschieden. 
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3.5 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de producten worden 

geëxporteerd en die levering of productie belemmeren, alsmede een wijziging in de 
status van cliënt, ontslaan Maat zonodig van de verplichting tot levering. 

3.6 De levering door Maat geschiedt op de daartoe door cliënt geschikt gemaakte locatie. 
De kosten van vertraging c.q. herstel in geval van een ongeschikte locatie zijn voor 
rekening van cliënt. 

Artikel 4. Reclames 
4.1 Cliënt wordt geacht de door Maat geleverde producten terstond na ontvangst goed te 

keuren. 
4.2 Klachten omtrent gebreken dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende 

brief ter kennis worden gebracht van Maat, bij gebreke waarvan elk recht van cliënt 
terzake is vervallen. 

4.3 In geval van gerechtvaardigde afkeuring van de producten zal Maat in de gelegenheid 
worden gesteld de afgekeurde producten te herstellen dan wel opnieuw te leveren 
naar haar keuze. 

4.4 Door cliënt verwerkte en/of wederverkochte producten worden geacht te zijn 
goedgekeurd, zonder dat cliënt nog enig reclamerecht toekomt. 

4.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichting(en) van cliënt onverlet. 

Artikel 5. Overmacht 
5.1 Indien Maat ten gevolge van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 

gerechtigd de overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, 
indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij 
aangetekende brief te ontbinden, zonder dat de partijen schadevergoeding of enig 
andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Maat zal 
cliënt een redelijk gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.  

5.2 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden die nakoming van de 
overeenkomst door Maat verhinderen. Als dergelijke omstandigheden zullen onder 
meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, 
van wie producten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van 
welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van 
personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, 
transportmoeilijkheden en voorts iedere omstandigheid waarop Maat geen invloed 
kan uitoefenen. 

Artikel 6. Betaling 
6.1 Indien het door Maat gefactureerde bedrag niet stipt en volledig binnen veertien 

dagen na factuurdatum door cliënt is voldaan, is deze een rente van 2% cumulatief per 
maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand zal worden 
gerekend. 

6.2 Compensatie of opschorting van het aan Maat verschuldigde vanwege een door cliënt 
gepretendeerde vordering op Maat is niet toegestaan. 
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6.3 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig 
nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling of 
WSNP aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. 
ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van 
Maat op cliënt terstond opeisbaar. Tevens heeft Maat dan het recht om de 
overeenkomst voor over nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling 
of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde 
goederen terug te nemen, dit alles onverminderd haar recht op schadevergoeding, dan 
wel op nakoming van de overeenkomst. 

6.4 Cliënt wordt geacht de factuur als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien 
daartegen niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is 
geprotesteerd. 

Artikel 7. Incassokosten 
7.1 Alle werkelijke door Maat gemaakte kosten verband houdende met de gerechtelijke 

en buitengerechtelijke inning van enig niet – niet tijdig of niet geheel – betaald 
factuurbedrag of enig uit andere hoofde verschuldigd bedrag, komen ten laste van 
cliënt. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 De geleverde producten blijven eigendom van Maat totdat cliënt aan alle 

verplichtingen jegens Maat heeft voldaan. Cliënt verplicht zich om de goederen 
gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle 
calamiteiten. 

8.2 Zolang de producten eigendom blijven van Maat mag cliënt ze niet be- of verwerken of 
doorverkopen noch ze verpanden of overdragen tot zekerheid. Bij overtreding van dit 
verbod verbeurt cliënt een terstond opeisbare boete ad EUR  25.000,00 en is de 
koopprijs ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van Maat. 

8.3 Maat heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van cliënt, onder zich te 
houden, ook indien cliënt zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met Maat 
niet is nagekomen. 

8.4 In geval de door Maat verkochte zaak door natrekking eigendom van cliënt wordt, 
dient in geval van niet betaling, heeft Maat recht op retourzending, dan wel naar haar 
keuze dient cliënt op eerste verzoek mee te werken aan het vestigen van een recht van 
opstal ten gunste van Maat. Alle kosten komen voor rekening van cliënt.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Behoudens de verplichting van Maat om in geval van gebreken te zorgen voor – naar 

haar keuze – kostenloze vervanging of herstel, is Maat nimmer aansprakelijk voor 
enige, door cliënt of door derden geleden of te lijden schade, behoudens opzet of 
grove schuld. Zulks is ook het geval bij garanties, indien verstrekt. 

9.2 Alle aansprakelijkheid jegens cliënt vervalt in elk geval, indien cliënt Maat niet binnen 
tien dagen na ontdekking van een (verborgen) gebrek of na het tijdstip waarop dat 
gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het  
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bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld en indien niet binnen één jaar na 
deze melding een procedure terzake is ingesteld. 

9.3 De aansprakelijkheid van Maat voor schade van cliënt is hoe dan ook beperkt tot de 
hoogte van het factuurbedrag van het betreffende product. Alle aansprakelijkheid voor 
indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

Artikel 10. Algemeen 
10.1 Maat garandeert dat de door haar geleverde producten geen inbreuk maken op 

Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of 
intellectuele eigendom van derden. Indien enig door Maat geleverd product wel 
inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld zal Maat het betrokken 
product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht 
of een licentierecht terzake verwerven, dan wel, naar haar keuze, het betrokken goed 
terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de 
normaal te achten afschrijvingen. Een en ander zonder tot verdere schadevergoeding 
gehouden te zijn. 

Artikel 11. Annuleringen 
11.1 Indien cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan 

Maat alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten 
(kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht 
van Maat op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste 
annulering voortvloeiende schade. De annuleringskosten bedragen 20% van de 
koopprijs en ten minste EUR  2.500,00. 

Artikel 12. Geschillen 
12.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of die 

daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de Rechter in het (statutaire) 
vestigingsgebied van Maat. 

12.2 Op de overeenkomsten tussen Maat en cliënt is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


