
ALGEMENE VOORWAARDEN EIGHTYDAYS 
Op al onze transacties zijn de op pagina 2-8 afgedrukte en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 34242119  gedeponeerde algemene  voorwaarden van toepassing. 

TERMS & CONDITIONS EIGHTYDAYS 
All business is transacted  subject to the terms and conditions of sale as printed on page 9-15. These 
terms and conditions are registered  with the Chamber of Commerce at Amsterdam under number 
34242119. 

Unsere Bedingungen sind hinterlegt  bei der Handelskammer  in Amsterdan unter 34242119. Auf Anfrage 
übersenden wir Ihnen kostenlos eine deutsche  Version. 

Nos conditions sont déposées auprès de la Chambre du Commerce de Amsterdam sous le numéro 
34242119.  Nous vous adresserons  gratuitement une version française à première  demande.



Inschrijfnummer K.v.K.: 342421190000 

Algemene voorwaarden van: 

Eightydays V.O.F. h.o.d.n. EightyDays 
Gebouw Y10 | IJburglaan 634-M 
1087 CE Amsterdam 

(AS 133G-16) 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en
verkoop van Eightydays V.O.F. h.o.d.n. EightyDays, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de
gebruiker”.

2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een

schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die

met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt
de Nederlandse tekst.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod, prijzen 

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De
gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals
transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, handelingskosten en declaraties van
ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden
zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie
onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen en/of
levertermijnen aanpassen.

5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en

andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten
ontlenen.

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste
verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.

8. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving,
overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen



of grondstoffen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan 
de wederpartij in rekening brengen. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer
deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de
gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping
van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:  Inschakeling derden 

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten. 

Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie
tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie
juist en volledig is.

2. Door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de
originele, van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen
veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de
uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de
wederpartij.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt,
tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen 

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet
(tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke
termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering
noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.

3. De gebruiker mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het

magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de
zaken kunnen worden afgehaald.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op
een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard
dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.



6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden
afgehaald, mag de gebruiker de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De
wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn alsnog in
staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.

7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te
voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen
zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de
wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker
en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 7: Emballage 

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van de gebruiker en mag
door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.

2. De gebruiker bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en
voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3. De gebruiker mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage
door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal de gebruiker
de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met
het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. De gebruiker mag hierbij 10%
handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk
voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger
uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen.
Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de
wederpartij in rekening brengen.

5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag de gebruiker bij de wederpartij achterlaten.
Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen 

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende
bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien
dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn
ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen
garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico
van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na
levering.

3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen of

minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in
de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren
en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van de gebruiker en hierbij is geen
beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.



6. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante
informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de
wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de
wederpartij.

7. Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of
emballage.

8. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen,

indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel

geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties 

1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche
geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd
overeengekomen.

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid
van het geleverde.

3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij
hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van
het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs nog niet heeft voldaan.

6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of
vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.
Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het
aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, aanvaardt de gebruiker
geen enkele aansprakelijkheid.

2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade,
zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het

bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet
uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de
schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden
schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.

6. De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke
garantie - indien de schade is ontstaan door:



a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de
door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte

informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of

gebruikelijk is;
f. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan

het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
gebruiker.

7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 11: Betaling 

1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen

schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij
buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met
een minimum van € 40,00.

5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de
vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd
opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt
vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen
die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat
de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met
vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen



wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van 
schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de
oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle
geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of
inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.

4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij
bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze
verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige
rechten te hebben op de zaken.

7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar
eigendom van de gebruiker.

8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens
eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij
betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade,
gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een
schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring
aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen

van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en

deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht 

1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de
gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende
redenen aan zijn zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak,
sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen,



(natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export 
belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de
wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15: Annulering, opschorting 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de
gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en
de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en
afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs.

2. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij

betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
4. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte

leveringen per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit
geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.

5. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van
de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat,
mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de

gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor
te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 30 mei 2016 
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General Terms and Conditions of: 
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1087 CE Amsterdam 
The Netherlands 

(AS 133G-16) 

Artikel 1: Applicability, definitions 

1. These General Terms and Conditions apply to any offer and to any contract of sale and purchase of
Eightydays V.O.F. h.o.d.n. EightyDays, established in Amsterdam, hereinafter to be referred to as “the
User”.

2. The buyer is hereinafter referred to as “the Other Party”.
3. “Offer” shall mean: any offer from the User, whether or not in the form of a written quotation.
4. “In writing” shall mean: by letter, e-mail, fax or any other mode of communication that is regarded as

equivalent to writing in view of advances in technology and conventional practices.
5. The possible invalidity of (any part of) a provision contained in these General Terms and Conditions

shall not affect the validity of the remaining provisions.
6. In the event of a discrepancy or conflict between these General Terms and Conditions and a

translation hereof, the Dutch text shall prevail.
7. These General Terms and Conditions shall also apply to repeat or part orders flowing from the

agreement.

Artikel 2: Offers, prices 

1. Unless a period of validity is stated in/for an offer, this concerns an offer without obligation. The User
may withdraw this offer within a period of no more than 2 working days after receipt of the acceptance.

2. The prices stated in offers or price lists are exclusive of BTW (Dutch VAT) and possible costs, such as
transport costs, shipping costs, administrative costs, handling fees and expense claims of third parties
engaged.

3. A composite offer does not oblige the User to deliver part of the offered items against a corresponding
part of the price.

4. If the offer is based on information provided by the Other Party and this information appears to be
incorrect or incomplete or should change at a later date, the User may adjust the quoted prices and/or
delivery terms.

5. The offer and the prices do not automatically apply to repeat orders.
6. Samples and models that are displayed and/or provided and specifications of colours, dimensions,

weights and other descriptions in brochures, promotional material and/or on the User’s website shall
be as accurate as possible but shall only be intended as a guide. The Other Party may derive no rights
from these.

7. The samples and models provided shall remain the property of the User and are returned to the User
immediately on the User’s request at the expense of the Other Party.

8. If (cost) price increasing circumstances occur at the expense of the User between concluding the
agreement and the execution thereof, due to legislation and regulations, government measures,
currency fluctuations or price changes of the required materials or raw materials, the User may
increase the agreed prices accordingly and charge these to the Other Party.



Artikel 3: Establishing agreements 

1. The agreement is established after the Other Party has accepted the offer of the User, also if this
acceptance deviates on secondary issues from this offer. However, when the acceptance shall deviate
in essential aspects, the agreement shall only be concluded after the User has explicitly agreed with
these deviations in writing.

2. The User shall only be bound to:
a. an order without prior offer thereto;
b. oral agreements;
c. additions to or changes of the General Terms and Conditions or agreement;
after written confirmation to the Other Party or as soon as the User - without objection of the Other
Party - has started the performance of the order or arrangements.

Artikel 4: Engaging third parties 

If the User deems this necessary, it shall have the right to have specific deliveries carried out by third 
parties.  

Artikel 5: Obligations of the Other Party 

1. The Other Party ensures that it shall make all information required for the execution of the agreement
available to the User in time and in the manner required by it, and that the information is correct and
complete.

2. The Other Party may only sell on items delivered by the User in the original packaging from the User
or its supplier. The Other Party may make no changes to the original packaging and shall prevent any
damage.

3. If the above obligations are not fulfilled (on time), the User may suspend the execution of the
agreement until the Other Party has fulfilled his obligations. The costs and the other consequences
arising from this shall be at the expense and risk of the Other Party.

4. If the Other Party does not fulfil his obligations and the User does not require immediate compliance,
this will not affect the right of the User to require compliance at a later date.

Artikel 6: Delivery, delivery terms 

1. The agreed terms shall never be final deadlines. If the User fails to meet its obligations (on time), the
Other Party must give notice of default to him and grant reasonable time to meet these obligations at a
later date.

2. An agreed term will take effect at the moment that the User has received all information required for
the delivery and the possible agreed (advance) payment of the Other Party. If delay arises from this,
the term shall be extended accordingly.

3. The User may deliver in parts and invoice each part delivery separately.
4. The risk of items to be delivered transfers to the Other Party the moment these leave the User's

premises, warehouse or shop or the User informed him that the items are ready for collection.
5. Dispatch or transport of the items shall take place at the expense and risk of the Other Party in a

manner to be decided by the User. The User is not liable for any damage of whatever nature that is
related to the dispatch or the transport.

6. If it appears impossible, due to a cause within the risk area of the Other Party, to deliver the items
ordered (in the agreed manner) to the Other Party, or if these are not collected, the User may store the
items at the expense and risk of the Other Party. The Other Party will give the User the opportunity to
deliver the items or collect these within a reasonable period set by the User.



7. If the Other Party still fails to meet its purchase obligation after the aforementioned reasonable period,
it shall be immediately in default. The User may then, either fully or partially, terminate the agreement
with immediate effect by means of a written statement and sell the items to third parties without being
obliged to pay compensation for damages, costs or interest. This does not affect the obligation of the
Other Party to compensate for any (storage) costs, damage or loss of profits of the User and/or the
right of the User to demand compliance at a later date.

Artikel 7: Packaging 

1. Packaging that is designated to be used several times shall remain the property of the User and may
not be used by the Other Party for any purpose other than for which it is designated.

2. The User determines whether the Other Party must return packaging or whether he will collect this
himself and at whose expense the latter is carried out.

3. The User may charge a returnable deposit for this packaging to the Other Party. If the packaging is
returned by the Other Party for free within the term agreed, the User shall take back the packaging.
The returnable deposit will be paid back to the Other Party or set off against returnable deposits for the
packaging of subsequent deliveries. The User may deduct 10% handling costs on the amount to be
paid back or set off.

4. If the packaging is damaged, incomplete or has been destructed, the Other Party shall be liable for the
damage and its entitlement to a repayment of the returnable deposit shall lapse. If this damage is
higher than the returnable deposit charged, the User shall not have to take back the packaging. He
may then charge it to the Other Party at cost price, less the returnable deposit paid by the Other Party.

5. Packaging for single use may be left at the Other Party’s. Possible costs for removal shall be at the
expense of the Other Party.

Artikel 8: Complaints and returns 

1. The Other Party shall check the delivered items immediately on receipt and state any visible failures,
defects, damage and/or anomalies in numbers on the consignment note or accompanying note or, in
their absence, reports these to the User in writing within 2 working days. If such complaints are not
reported in a timely manner, the items are deemed to have been received in good order and to
conform with the agreement.

2. Other complaints are reported to the User by the Other Party in writing immediately after discovery,
but no later than within the agreed guarantee period. The Other Party shall bear all risks of failing to
report directly. If no guarantee period has been agreed, the period of one year following delivery shall
apply.

3. If a complaint is not reported in a timely manner, it is not possible to make a claim under the agreed
guarantee.

4. If the ordered items can only be delivered in (wholesale) packaging the User has in stock or in
minimum quantities or numbers, the items may show slight anomalies that are acceptable in the
industry, as regards stated weights, quantities, colours and sizes. These anomalies are not classed as
shortcomings on the part of the User and claims under the guarantee regarding these shall not be
possible.

5. Complaints shall not suspend the Other Party’s payment obligations.
6. The Other Party shall give the User the opportunity to investigate the complaint and provide all

relevant information. If it is necessary for the items to be returned for investigation, this will be at the
expense of the Other Party, unless the complaint proves to be justified. The transport risk will always
be borne by the Other Party.

7. Returning the items shall take place in a manner to be determined by the User and in the original
packaging or deposit packaging.



8. No complaints can be lodged about:
a. imperfections in or characteristics of items produced from natural materials, if these imperfections

or characteristics are inherent to the nature of the materials;
b. discolourations and small colour deviations;
c. items that have been changed in nature and/or composition or that have been fully or partially

treated or processed after receipt.

Artikel 9: Guarantees 

1. The User shall execute the deliveries in a proper manner and in accordance with standards applicable
in the industry, but shall never provide a more extensive guarantee than has been agreed.

2. The User shall be responsible during the guarantee period for the usual quality and reliability of the
items delivered.

3. If the manufacturer or supplier provides a warranty for the items delivered by the User, this warranty
applies in the same manner between the parties. The User shall inform the Other Party in this regard.

4. If the purpose for which the Other Party wishes to treat, process or use the items differs from the
customary use of these items, the User shall only guarantee that the items are suitable for this if it has
confirmed so in writing to the Other Party.

5. No claim can be made under the guarantee until the Other Party has paid the price agreed for the
items.

6. In the case of a justified claim under the guarantee the User will arrange - at his discretion - for a
repair or replacement of the items free of charge or a repayment or discount on the agreed price. If
there is any additional damage, the provisions set out in the Liability Article shall apply.

Artikel 10: Liability 

1. The User shall accept no liability other than the guarantees explicitly agreed or given by the User.
2. The User is only liable for direct damage. Any liability for consequential damage such as trading

losses, loss of earnings and/or losses sustained, damage caused by delay and/or personal or bodily
injury shall be expressly excluded.

3. The Other Party takes all measures needed to prevent or limit the damage.
4. If the User is liable, the liability for compensation shall at all times be restricted to the maximum

amount paid by the insurer where appropriate. If the insurer does not pay or if the damage is not
covered by the insurance taken out by the User, the liability for compensation shall be limited to the
invoice amount of the delivered items.

5. The Other Party must sue the User for any damage suffered by him within 6 months after he became
or could have become aware of it.

6. The User is not liable - and the Other Party cannot make a claim under the applicable guarantee - if
the damage has arisen due to:
a. improper use, use contrary to the purpose for which the items delivered were intended or use

contrary to the directions, advice, operating instructions, leaflets, etc. provided by or on behalf of
the User;

b. incompetent safekeeping (storage) or maintenance of the items;
c. errors or incompletenesses in the information provided to the User by or on behalf of the Other

Party;
d. instructions or directions from/on behalf of the Other Party;
e. or due to a choice of the Other Party, which deviates from the User’s advice and/or what is

customary;
f. or due to the fact that the Other Party or third parties on his behalf carried out (repair) work or

adjustments to the delivered items, without the User's explicit prior permission.



7. The Other Party is fully liable for all damage arising from this in all cases listed in the previous
paragraph, and indemnifies the User against any claims from third parties.

8. The limitations of the liability stated in this article shall not apply if the damage is due to intent and/or
willful recklessness by the User or its supervisory staff on a management level or if mandatory legal
provisions oppose this. Only in these cases shall the User indemnify the Other Party against any third
party claims.

Artikel 11: Payment 

1. The User may require (partial) advance payment or other security for payment at all times.
2. Payment must take place within an expiry period of 14 days after the invoice date, unless parties have

agreed a different payment term in writing. The invoice shall be considered correct if no objections
have been made within the payment term.

3. If an invoice is not fully paid after expiry of the term referred to in the previous paragraph or if it was
not possible to pay the amount by direct debit, the Other Party is due to the User a default interest of
2% per month, to be calculated cumulatively over the principal sum. Parts of a month are computed as
a full month.

4. If payment is not forthcoming after notice was given, the User may charge the extrajudicial collection
costs to the Other Party at 15% of the invoice amount with a minimum of € 40,00.

5. For the calculation of the extrajudicial collections costs the User may, after 1 year, increase the
principal amount by the default interest accrued in that year.

6. In the absence of full payment, the User may terminate the agreement without further notice of default
by a written statement or to suspend its obligations under the agreement until payment is received or
provided appropriate security. The User shall also have the aforementioned right of suspension if it
has legitimate grounds to doubt the Other Party’s creditworthiness even before the Other Party enters
into default regarding payment.

7. The User will initially deduct payments received from all interest and costs due and subsequently from
invoices which have been due and payable the longest, unless the payment is accompanied by a
written statement that it refers to a later invoice.

8. The Other Party may not deduct any claims of the User from any reclamations that it has on the User.
The aforesaid also applies if the Other Party applies for a (temporary) suspension of payment or is
declared bankrupt.

Artikel 12: Retention of title 

1. All items supplied/to be supplied under the Agreement shall remain the property of the User until the
Other Party has met all its payments obligations.

2. These payment obligations consist of payment of the purchase price of the items, increased by claims
relating to work performed in connection with that delivery and claims due to shortcomings attributable
to the Other Party, including payment of damages, extrajudicial collection costs, interest and possible
penalties.

3. On the delivery of identical, non-individualized items, the consignment relating to the oldest invoice
shall be considered to have been sold first. Therefore, retention of title always remains with the items
delivered that are still in stock, in the shop and/or form a part of the inventory and equipment of the
Other Party on invoking retention of title.

4. The Other Party may resell the items during his normal business operations, provided he stipulates
that his customers recognize an identical retention of title on these items.

5. As long as the title is retained in the items, the Other Party may not pledge the items in any manner or
bring items under the actual control of a financier.



6. The Other Party informs the User immediately in writing if third parties claim to have ownership or
other rights to the items.

7. As long as the Other Party holds the items, it shall carefully store them as identifiable property of the
User.

8. The Other Party arranges a business interruption or home contents insurance to ensure that the items
delivered which are subject to retention of title are included in the policy. Immediately on the User's
request he will give access to the insurance policy and any included proof of premium payments.

9. If the Other Party contravenes this article or if the User claims retention of title, the User and his
employees may enter the Other Party's site and take possession of the items. This does not affect the
User's right to compensation of damage, lost profit and interest and the right to terminate the
agreement without any notice of default by a written statement.

Artikel 13: Bankruptcy, loss of power to dispose of property, etc. 

1. The User may terminate the agreement without any notice of default by a written statement to the
Other Party, at the time when the Other Party:
a. is declared bankrupt or files for bankruptcy;
b. applies for (temporary) suspension of payment;
c. is affected by enforceable seizure;
d. is placed under guardianship or judicial supervision;
e. otherwise loses the power to dispose of its property or loses legal capacity regarding (parts of) its

assets.
2. The Other Party shall always inform the guardian or administrator of the (contents of the) agreement

and these General Terms and Conditions.

Artikel 14: Force majeure 

1. In the event of force majeure of the Other Party or the User, the latter may terminate the agreement by
means of a written statement to the Other Party or suspend compliance with his obligations towards
the Other Party for a reasonable term without being obliged to pay any compensation.

2. Force majeure with respect to the User shall include: a non-culpable shortcoming by the User, a non-
culpable shortcoming of third parties or suppliers engaged by the User or other serious grounds on his
part.

3. In any case force majeure applies to the User in the following circumstances: war, revolt, mobilization,
riots at home and abroad, government measures, strikes within the company of the User or a threat of
these and other circumstances, disruption of existing exchange rates at the time the agreement was
concluded, operational failures due to fire, burglary, sabotage, power failure, internet or telephone
failures, natural phenomena, (natural) disasters and suchlike, as well as transport problems and
delivery problems arisen from weather conditions, roadblocks, accidents, and import and export
hindering measures.

4. If force majeure occurs when only part of the agreement has been executed, the Other Party shall be
obliged to fulfill its obligations towards the User until that moment.

Artikel 15: Cancellation, suspension 

1. If the Other Party wishes to cancel the agreement prior to or during the execution thereof, the User
may require fixed damages from the Other Party to cover all expenses incurred and damage suffered
due to termination, including any lost profit. At the option of the User and dependent on all deliveries
made, these damages shall amount to 20 to 100% of the agreed price.

2. The Other Party shall indemnify the User against any third-party claims resulting from the cancellation.



3. The User may set off the damages due against all amounts already paid by the Other Party and
possible counterclaims from the Other Party.

4. Should the execution of deliveries be suspended at the request of the Other Party, the costs incurred
for the deliveries that are carried out, shall be immediately due and payable and the User will have the
right to charge these to the Other Party. This also applies to all costs incurred or costs resulting from
the suspension.

5. Costs the User incurs as a result of resumed deliveries, are at the expense of the Other Party. If the
execution of the agreement cannot be resumed after the suspension, the User may terminate the
agreement by means of a written statement to the Other Party.

Artikel 16: Applicable law, jurisdiction 

1. The agreement concluded between the Parties is exclusively governed by Dutch law.
2. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is explicitly excluded.
3. Any disputes will be submitted to the competent court in the place where the User is established,

although the User shall always retain the right to submit a dispute to the competent court in the place
where the Other Party is established.

4. If the Other Party is established outside the Netherlands, the User shall have the option to submit the
dispute to the competent court in the country or the state where the Other Party is established.

Date: May 30, 2016 


