Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van:
It Matters! Gevestigd te Amersfoort.
Artikel 1.
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van It Matters!,
door ons geaccepteerde opdrachten of andere aangegane leveringsovereenkomsten,
hetzij rechtstreeks hetzij via derden.
De bijzondere voorwaarden gaan voor de algemene en de voorwaarden van It Matters!
prevaleren boven die van de cliënt, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 2.
De aanbiedingen van It Matters! zijn geheel vrijblijvend, opdrachten binden ons eerst na
schriftelijke bevestiging door de directie. Dit geldt ook voor aanvullingen of wijzigingen in
of van een al verstrekte opdracht. Bij bemonsterde offertes zullen de kosten van deze
monsters worden doorberekend indien geen opdracht hieruit volgt. It Matters! kan en
mag beoordelen of dergelijke kosten in zekere gevallen kunnen worden gerestitueerd.
Artikel 3.
Alle prijzen worden genoteerd in euro’s excl. B.T.W.
Ook zullen de eind bedragen in euro’s vermeld worden.
Tenzij anders overeengekomen zijn in deze prijzen alle op de levering betrekking
hebbende belastingen en rechten begrepen. Tevens gelden voor al onze aanbiedingen,
tenzij anders vermeld, levering af fabriek.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft It Matters! het recht tot tussentijdse
doorberekening van onvoorziene stijgingen van grondstofprijzen, loonkosten,
invoerrechten en/of belastingen, alsook de gevolgen van gewijzigde valutaverhoudingen,
die op de kosten van productie en/of levering een nadelige invloed uitoefenen.
Artikel 4.
Medelevering van verpakking geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van
onze prijslijsten c.q. offertes. Afzonderlijk berekende emballage behoeft niet door ons te
worden teruggenomen en wordt niet gecrediteerd.
Artikel 5.
Aanwijzingen met betrekking tot afmeting, gewicht, rendement, gebruik, enz. welke in de
brieven, offertes en drukwerk van It Matters! voorkomen, zijn bij benadering aangegeven
en niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Opgegeven afmetingen
gelden met de ter zake gebruikelijke toleranties tot maximaal 10%.
Artikel 6.
Alle tekeningen, ontwerpen, matrijzen enz. en in het algemeen alle door of voor It
Matters! vervaardigde fabricagemiddelen blijven ons eigendom, ook al zijn deze door de
afnemer geheel of gedeeltelijk betaald. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming
noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan enige derde ter hand worden
gesteld of getoond worden. Op ons verzoek moeten zij onmiddellijk aan ons worden
teruggezonden.
It Matters! behoudt de eigendom van de aan koper geleverde goederen en producten,
totdat al hetgeen koper uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd is, is voldaan; ook
indien de aan koper geleverde goederen en producten door hem aan derden worden
doorverkocht of geleverd. Het risico der producten is niettemin, tenzij anders is bepaald,
vanaf het moment van levering voor koper.
Artikel 7.
Een overeengekomen levertijd dient steeds te worden beschouwd als streeftijd.
Overschrijding hiervan als gevolg van welke oorzaak dan ook geeft geen recht tot het
vorderen van een schadevergoeding, noch tot het ontbinden der overeenkomst.
Leveringen worden geacht plaats te vinden vanaf ons magazijn of fabriek.
Betrekkelijk geringe afwijkingen van gewicht en/of kleur worden geacht te zijn

toegestaan en kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Gebreken bij een gedeelte van het
geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
Indien een levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een
afzonderlijke transactie worden beschouwd, met alle rechtsgevolgen daarvan.
Artikel 8.
De betaling van onze facturen dient te geschieden netto contant in Euro's en zonder aftrek van
enige korting, tenzij anders werd overeengekomen.
Indien de koper niet op de overeengekomen wijze aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet, zal hij in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen
termijn of het niet nakomen van enige verplichtingen, zonder dat enige ingebrekestelling
vereist wordt.
De betaling van onze facturen is dan opeisbaar, terwijl koper bovendien over het schuldig
gebleven bedrag een rentevergoeding verschuldigd is van 3% per maand of gedeelte
daarvan over het schuldig gebleven bedrag tot aan de dag, waarop hij zijn
betalingsverplichtingen geheel heeft voldaan.
De koper, die niet op de overeengekomen wijze aan zijn betalingsverplichtingen voldoet,
is verplicht It Matters! alle kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de vordering,
zowel die van de inningprocedure en de executie, als de incassokosten, welke laatste wij
bevoegd zijn vast te stellen op 25% van het nog verschuldigde bedrag vermeerderd met
de vertragingsrente.
Het is de koper niet toegestaan betaling van de facturen van It Matters! te weigeren op
grond van enige terugvordering, uit welke hoofde dan ook.
Het aangaan door It Matters! van leveringsovereenkomsten en de verplichting tot
levering geschieden steeds onder de ontbindende voorwaarde, dat uit in te winnen
informatie voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever dient te blijken.
Voldoende zekerheidsstelling voor het nakomen van de betalingsverplichtingen kan te
allen tijde gevorderd worden.
Wanneer de koper de aangegane verplichtingen in één of ander opzicht niet nakomt,
heeft It Matters! het recht onverwijld nakoming van deze verplichtingen te verlangen of
de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onder alle
voorbehoud van onze rechten en aanspraken op schadevergoeding enz. zonder dat wij
tot enige schade vergoeding zijn verplicht. De koper zal in verzuim zijn door het enkel
verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige
verplichting, zonder dat in gebreke stelling vereist wordt.
Artikel 9.
Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend
schrijven worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der
klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde te
hebben goedgekeurd.
Indien naar het oordeel van It Matters! een klacht terecht is ingediend, heeft It Matters!
het recht, hetzij de betrokken overeenkomst te annuleren en de koopprijs te restitueren voor zover betaald - , hetzij tot een nieuwe levering over te gaan. De producten
waarover gereclameerd wordt, dienen binnen 10 dagen nadat de reclame door It
Matters! schriftelijk is erkend, aan ons geretourneerd te worden, bij gebreke waarvan
onze gehoudenheid tot enige schadeloosstelling - hoe genaamd ook - of tot een nieuwe
levering komt te vervallen.
It Matters! is uitsluitend gehouden tot vervanging van het door haar geleverde c.q. tot
restitutie van de bedongen koopprijs van het geleverde. Tot enige andere
schadevergoeding, uit welke hoofde of tot gevolge van welke oorzaak dan ook, is It
Matters! niet verplicht.
Artikel 10.
Het aannemen van de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu,
geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Oponthoud of vertraging is niet
voor rekening van It Matters! tenzij door haar schuld veroorzaakt. De goederen reizen
voor risico van de opdrachtgever zowel bij franco als bij niet-franco leveringen.
Alle leveringen geschieden af fabriek tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11.
Indien It Matters! in de nakoming van aangegane leveringsverplichtingen wordt
verhinderd door overmacht, waaronder begrepen stagnatie van grondstoffenaanvoer om
welke oorzaak dan ook, is It Matters! niet tot levering verplicht en gerechtigd om hetzij
de levertijd te verlengen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Voor
zover koper inkoopvoorwaarden hanteert zijn deze voor It Matters! niet bindend daar,
waar deze afwijken van onze verkoopvoorwaarden.
Alle geschillen uit deze voorwaarden of de naleving daarvan voortvloeiende zijn, indien
geen minnelijke schikking kan worden bereikt, onderworpen aan de uitspraak van een
daartoe bevoegde Nederlandse rechter, in overeenstemming met Nederlands recht.

