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Deze algemene voorwaarden gelden voor alle 
aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten, 
uitvoeringen en overige verbintenissen voor 
zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen, welke direct of 
indirect verband houden met de 
werkzaamheden en andere 
ondernemingsactiviteiten van Jacco Maris 
Design hierna te noemen:  JMD. 
De wederpartij wordt aangeduid als: cliënt. 
 
DEFINITIES: 
Artikel 1: 
Ter zake van de overeenkomsten en 
rechtshandelingen aangegaan door JMD wordt 
bedoeld met: 
-  vormgeving, de krachtens de overeenkomst te 
fabriceren goederen op het interieur betrekking 
hebbend, in de breedste zin des woord met alle 
onderdelen. 
-  interieur, het inwendige van gebouwen en 
huizen betrekking hebbend op de inrichting 
algemeen 
-  levertijd, de uiterlijke tijd die is 
overeengekomen met de cliënt waarbinnen de 
te fabriceren goederen moeten worden 
afgeleverd. 
-  betalingstermijn, de uiterlijke termijn 
waarbinnen de cliënt de geleverde goederen 
dient te hebben voldaan. 
-  eigendomsvoorbehoud, het recht van 
eigendom dat JMD behoudt op de door hem 
geleverde en door afnemer nog niet verkochte 
goederen, tot alle vorderingen zijn voldaan. 
 
OFFERTES EN BESTELLINGEN: 
Artikel 2: 
1.De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in 
de door JMD uitgegeven prijscouranten, 
circulaires, advertenties en andere 
aanbiedingen, alsmede de door JMD 
uitgebrachte offertes hebben, tenzij uit geschrift 
anders blijkt, een  geldigheidsduur van drie 
maanden,  terwijl voorts JMD zich het recht 
voorbehoudt om binnen twee werkdagen na 
ontvangst van de mededeling van aanvaarding 
van een door JMD uitgebracht aanbod, dit 
aanbod te herroepen. 
2.Alle offertes, aanbiedingen, 
orderbevestigingen en dergelijke zijn gebaseerd 
op gegevens waarover JMD beschikt ten tijde 
van het uitbrengen daarvan. Indien zich 
wijzigingen voordoen met betrekking van de 
omstandigheden waarop JMD zich heeft 
gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde 
offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, 
dan is JMD bevoegd deze wijzigingen te 
verdisconteren in de verbintenis /  
overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen, 
een en ander onverminderd hetgeen in artikel 2 
lid 1 en artikel 5 lid 2 is bepaald. 
 
AFBEELDINGEN: 
Artikel 3: 
1.Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten 
e.d., welke JMD verstrekt in catalogi, circulaires 
of enige andere wijze van publicatie zijn voor 
JMD niet bindend en zijn alleen bedoeld om een 
algemene voorstelling te geven van hetgeen 
JMD aanbiedt. 
2.Afwijkingen van geringe en niet-essentiële 
aard geven cliënt niet het recht de bestelde 
goederen of de betaling van de koopsom te 
weigeren, aanpassing van zijn verplichtingen of 
enigerlei vergoeding van JMD te verlangen. 
 
VERTEGENWOORDIGING: 
Artikel 4: 
1. Verbintenissen / overeenkomsten aangegaan 
in naam van JMD verbinden JMD slechts indien 
zij aangegaan of bevestigd, welke bevestiging 
schriftelijk en expliciet dient te geschieden, door 
de bevoegde directeur van JMD dan wel de 

door hem aangestelde / aangewezen 
vertegenwoordiger. 
2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts 
door JMD een beroep worden gedaan. 
 
PRIJZEN: 
Artikel 5: 
1.Alle door JMD gehanteerde (inkoop)prijzen 
luiden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen 
en zijn exclusief omzetbelasting. 
2.Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde 
conform en onverminderd hetgeen in artikel 2 is 
bepaald door JMD worden aangepast met dien 
verstande dat indien de prijs wordt aangepast 
anders dan in artikel 2 sub 2 is aangegeven het 
cliënt vrij staat de overeenkomst te ontbinden 
zonder overigens schadevergoeding te kunnen 
eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of 
verrekening te kunnen beroepen jegens JMD. 
3.Het in lid 2 genoemde ontbindingsrecht komt 
niet aan de cliënt toe indien de oorzaak van de 
prijsaanpassing door zijn toedoen is ontstaan 
dan wel voor zijn rekening dient te komen. 
 
BETALING: 
Artikel 6: 
1.Betaling dient te geschieden  door overmaking 
op een door JMD aangegeven IBAN nr. 
2.Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.  
3. De betalingstermijn is 15 dagen na 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Cliënt kan zich niet op enige 
korting, verrekening of opschorting beroepen. 
4. Na ontvangst van de betaling start JMD de 
productie, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
5. Indien betaling na levering is 
overeengekomen, geldt een kredietlimiet van € 
5.000,- (incl. btw) 
6. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is 
JMD gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. JMD is niet 
aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke 
opschorting voortvloeiende schade. 
 
VERZUIM : 
Artikel 7: 
1.Cliënt is zonder enige ingebrekestelling in 
verzuim zodra hij enig opeisbare prestatie, 
voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder 
mede te verstaan deze voorwaarden) jegens 
JMD niet of niet tijdig nakomt. 
2.Overschrijding van enige uit de overeenkomst 
(daaronder te verstaan deze voorwaarden) 
voortvloeiende termijn door cliënt heeft diens 
onmiddellijke verzuim tot gevolg. 
3.Onverminderd het recht nakoming te 
vorderen, de overeenkomst te ontbinden, dan 
wel diens verplichtingen jegens cliënt op te 
schorten, heeft JMD voorts het recht zodra cliënt 
in verzuim ter zake van zijn niet geldelijke 
verplichtingen is, schadevergoeding te vorderen 
vanwege de door JMD als gevolg van het 
verzuim en de tekortkoming geleden schade, 
welke schade wordt begroot op anderhalf maal 
de koopsom welke door de cliënt vanaf het 
moment van verzuim tot aan de zuivering 
daarvan aan JMD verschuldigd zou zijn. 
4.Zodra cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen 
van JMD op cliënt direct en zonder voorbehoud 
opeisbaar. 
5..Ongeacht verzuim heeft JMD het recht de 
overeenkomst te ontbinden indien redelijke 
grond bestaat dat cliënt zijn verplichtingen niet 
na zal komen, failliet gaat of surseance van 
betaling aanvraagt een en ander zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en 
onverminderd andere rechten van JMD zoals 
het recht op schadevergoeding.  
6.JMD zal in verzuim zijn nadat hij door cliënt in 
gebreke is gesteld en indien hij niet binnen de in 

vorenbedoelde ingebrekestelling vermelde 
redelijke termijn alsnog zijn 
contractverplichtingen heeft vervuld. De in de 
overeenkomst genoemde termijnen gelden 
derhalve ten aanzien van JMD niet als fatale 
termijnen.  
 
INCASSO: 
Artikel 8: 
1.Na het verstrijken van de betalinsgtermijn is 
cliënt van rechtswege in verzuim en is dan over 
het opeisbare bedrag de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd. 
2. Alle kosten die door JMD moeten worden 
gemaakt ter voldoening van de vordering in en 
buiten rechte komen voor rekening van cliënt. 
De buitengerechtelijke incassokosten worden 
berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke 
incassokosten, met een minimum van € 150,-. 
3.Indien de overeenkomst met twee of meer 
cliënten gezamenlijk is gesloten, zijn deze ieder 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van 
de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 
4.JMD behoudt zich, met inachtneming van 
hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, 
het recht van eigendom voor van de door hem 
geleverde goederen totdat cliënt al hetgeen hij 
ter zake van of in verband met de door JMD 
gedane leveringen van goederen of diensten 
verschuldigd is, inclusief kosten en rente, 
volledig heeft betaald. Uit dit recht vloeit voort 
dat JMD de bij cliënt in voorraad aanwezige 
goederen bij non-betaling, surseance van 
betalingen en faillissement tot een waarde van 
de openstaande vordering, gerekend vanaf de 
waarde bij levering, zonder tussenkomst van de 
rechter terug kan halen. 
Dit eigendomsvoorbehoud houdt tevens in dat 
de cliënt niet bevoegd de geleverde goederen te 
vervreemden, te belenen, in onderpand te 
geven of op welke wijze dan  
ook uit de macht van het bedrijf te brengen 
totdat aan alle verplichting is voldaan. 
 
RECLAMES: 
Artikel 9: 
1.Reclames dienen JMD uiterlijk zeven dagen 
na de datum waarop het feit, waarop cliënt zich 
beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op 
straffe van verval van alle rechten van cliënt.  
2.Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot 
JMD te worden gericht, vergezeld van een 
uitvoerige en duidelijke omschrijving van de 
grieven en vastgestelde gebreken. 
3.Het bewijs van tijdige reclame berust steeds 
bij cliënt. 
4.Cliënt is verplicht JMD in de gelegenheid te 
stellen gebreken op te heffen. 
5.Rechtsvorderingen die de cliënt jegens JMD 
heeft uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe 
van verval van alle rechte te worden ingesteld 
binnen zes maanden nadat de overeenkomst tot 
stand is gekomen. 
 
 
 
 
OVERMACHT: 
Artikel 10: 
1.Indien zich buiten de wil van JMD 
omstandigheden voordoen, onverschillig of deze 
bij het tot  
stand komen van de overeenkomst al dan niet 
voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn 
dat JMD redelijkerwijze geen naleving van de  
2.overeenkomst kan worden gevraagd, heeft 
JMD het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te 
zijn tot enige schadevergoeding.  
Onder vermelde omstandigheden wordt onder 
meer verstaan: 
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Oorlog en oorlogsgevaar, staking, 
demonstraties, molest, oproer, terreur, ijsgang, 
overstroming, waterschade, storm, brand, 
bedrijfsstoornis, ongevallen, personeelsgebrek, 
in- en / of uitvoerverboden, maatregelen van 
Nederlandse- of vreemde overheidsorganen en 
voorts alle omstandigheden zoals  
wisselkoersschommelingen, die de 
overeenkomst voor JMD meer bezwaarlijk en / 
of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand 
komen van deze overeenkomst was. 
 
RECHT: 
Artikel 11: 
1. Op de overeenkomst tussen JMD en cliënt is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2.Geschillen zullen in eerste aanleg worden 
berecht door de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van JMD. Niettemin heeft JMD 
het recht om de kwestie voor te leggen aan de 
rechter van de woon-/vestigingsplaats van 
cliënt. 
 
 
LEVERING: 
Artikel 12: 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt 
levering ex works (af fabriek). De goederen 
worden vervoerd voor rekening en risico van 
cliënt die voor een voldoende verzekering dient 
te zorgen. Indien cliënt afname weigert of nalatig 
is met het verstrekken van informatie of 
instructies die noodzakelijk zijn voor levering is 
JMD gerechtigd de goederen op te slaan voor 
rekening en risico van cliënt. 
2. Cliënt is verplicht tot controle van het 
geleverde op het moment van aflevering. Direct 
bij de aflevering zichtbare gebreken dienen op 
de vrachtbrief of het afleveringsdocument 
kenbaar te worden gemaakt en onmiddellijk, 
maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de 
goederen, per e-mail of schriftelijk bij JMD te zijn 
ingediend. 
3. Bijkomende kosten voor speciale verpakking, 
douanepapieren of douanekosten zijn niet 
inbegrepen en voor rekening van cliënt. 
4. Leveringskosten binnen de Benelux :  
>  € 1.000,- netto excl. btw:  geen 
verzendkosten.  
< € 1.000,- netto excl. btw:  verzendkosten 
berekend op basis van formaat en gewicht. 
 
VRIJWARING : 
Artikel 13: 
1.Cliënt vrijwaart JMD voor alle aanspraken en 
vorderingen die derden tegen JMD geldend 
zouden kunnen maken in verband met het 
gebruik, in de ruimste zin des woord, vanaf het 
ogenblik dat de goederen door cliënt in 
ontvangst zijn genomen 
 
AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITINGEN EN 
BEPERKINGEN: 
Artikel 14: 
1.Onverminderd hetgeen overigens in deze 
overeenkomst is bepaald is uitdrukkelijk 
aansprakelijkheid  
van JMD uitgesloten voor: 
2.Schade ontstaan door enig zichtbaar of 
verborgen gebrek van de geleverde goederen, 
ongeacht hoe dit is ontstaan, behoudens voor 
zover het gebrek is ontstaan door opzet of grove 
schuld aan de zijde van JMD. 
3.Schade ontstaan door bewerking, reparatie of 
installatie van de geleverde goederen door 
derden. 
4.Schade ontstaan door wijzigingen van 
wettelijke voorschriften of hantering van 
wettelijke normen en keurings regelingen. 
5.Materiële of immateriële schade ontstaan door 
het gebruik, installatie of bewerking van de 
geleverde goederen. 
Dit alles in de breedste zin des woord.  
 

 
SLOTBEPALING: 
Artikel 15: 
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn 
rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn 
overeengekomen. Daar waar deze voorwaarden 
niet voorzien gelden de wettelijke bepalingen.  
 
Jacco Maris Design 
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4824 AJ Breda 
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