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ALGEMENE VOORWAARDEN TEXET BENELUX NV      ALGEMEEN: 
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die 
tussen TEXET BENELUX NV en haar klanten worden gesloten. Er kan 
enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. 
Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen zijn ons niet 
tegenstelbaar. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke 
bepaling door TEXET zullen geen andere (algemene) voorwaarden, in 
het bijzonder die van haar klanten, van toepassing zijn, ongeacht of deze 
al dan niet werden meegedeeld. Bij tegenstrijdigheid tussen de offerte 
van TEXET en de orderbevestiging van TEXET, zal de orderbevestiging 
primeren. PRIJZEN: 2. Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en 
administratie- en transportkosten, behoudens andersluidende 
overeenkomst. 3. Onze offertes zijn geldig voor de termijn die daarin is 
bepaald of, bij gebrek daaraan, voor een duur van 4 weken, behoudens 
andersluidende overeenkomst. 4. Belangrijke prijsstijgingen bij onze 
fabrikanten of leveranciers tussen de datum van de offerte aan de klant 
en de datum van de bestelling bij onze leverancier, ten gevolge van 
plotse en onvoorzienbare wijzigingen in de wisselkoers, douanerechten, 
heffingen, taksen, prijzen van grondstoffen of andere elementen op basis 
waarvan de prijs is bepaald, kunnen aanleiding geven tot aanpassing 
van onze prijzen. LEVERING: TERMIJNEN - TOLERANTIEMARGE- 
RISICO: 5. De leveringstermijn voor bestellingen wordt in de offerte en/of 
orderbevestiging aan de klant meegedeeld, dan wel tussen partijen 
afgesproken in een afzonderlijke (andersluidende) schriftelijke 
overeenkomst. 6. Vooropgestelde leveringstermijnen gaan in op de 
datum van de orderbevestiging of, indien van toepassing, op het 
ogenblik dat TEXET de goedkeuring van het staal van de klant ontvangt. 
Deze levertermijnen zijn niet bindend en dienen louter als inlichting. Ze 
vormen geen essentieel element van de overeenkomst, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Een vertraging in de levering kan in geen 
geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch op 
enige vorm van schadevergoeding ten laste van TEXET. De klant is op 
ieder ogenblik gerechtigd TEXET te contacteren voor informatie over de 
bestelling en de verwachte levertermijn. 7. Op de in de offerte vermelde 
aantallen is een tolerantiemarge van toepassing van 5 % in min of meer. 
Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en kunnen geen 
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, prijsvermindering 
of schadevergoeding. 8. De op de offerte vermelde kleuren van de 
bestelde producten kunnen een afwijking vertonen waarop een 
tolerantiemarge van delta 3 van toepassing is. Indien de kleurafwijking 
het resultaat zou zijn na wassen/strijken, hanteert TEXET de ISO 105/3-
4 norm. Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en 
kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, 
prijsvermindering of schadevergoeding. 9. Alvorens over te gaan tot 
volledige op maat gemaakte productie, wordt door TEXET aan de klant 
een (of meerdere) staal (stalen) afgeleverd, ter goedkeuring. De 
afkeuring van een staal kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de 
overeenkomst door de klant. De nodige veranderingen, aanpassingen 
na opmerkingen bij een staal zullen worden uitgevoerd door TEXET. 
Indien vijf (5) achtereenvolgende stalen, na telkens de nodige 
aanpassingen, worden afgekeurd door de klant, op basis van objectieve 
vaststellingen m.b.t. ernstige tekortkomingen van het staal, heeft de klant 
het recht de bestelling te annuleren. Een “ernstige tekortkoming van het 
staal” betekent dat het staal niet voldoet aan drie (3) of meer technische 
en/of andere vereisten vooropgesteld in de offerte en/of 
orderbevestiging, dan wel absoluut en objectief niet bruikbaar en/of 
geschikt is voor het intrinsieke doel en/of gebruik van het vooropgestelde 
eindproduct. In dit laatste geval zal TEXET enkel gehouden zijn 
eventueel reeds betaalde voorschotten terug te betalen. Een onredelijke 
afwijzing van een staal, d.w.z. niet gebaseerd op een ernstige 
tekortkoming zoals hoger vermeld, zal geen reden zijn tot annulering van 
de bestelling. Evenmin zal TEXET aansprakelijk gehouden kunnen 
worden voor eender welke vertraging als gevolg van een onredelijke 
afwijzing van één of meerdere stalen. 10. De levering wordt geacht 
voltrokken te zijn door 1) overhandiging van de goederen door TEXET 
aan de expediteur of de vervoerder of 2) terbeschikkingstelling van de 
goederen door TEXET in haar eigen installaties of die van derden, zelfs 
indien de kosten van het vervoer na ophalen bij 1) of 2) ten laste van 
TEXET zouden vallen. De datum van overhandiging (voor 1) ) of 

terbeschikkingstelling (voor 2) ) geldt als leveringsdatum. De risico’s 
m.b.t. de goederen worden op voormelde ogenblikken overgedragen 
aan de klant, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 13 van deze 
algemene voorwaarden. 11. Indien de goederen ter beschikking worden 
gesteld door TEXET aan de klant voor ophaling (voor de situatie onder 
2) ), zal de klant over een termijn van 5 (vijf) dagen beschikken om de 
goederen op te halen. Voormelde termijn zal aanvangen de dag nadat 
de goederen ter beschikking zijn gesteld, d.w.z. dat de klant hierover 
werd geïnformeerd door TEXET. 12. In zoverre tussen TEXET en de 
klant een INCOTERM werd overeengekomen (in de offerte, 
orderbevestiging of elders schriftelijk) die aldus wordt weergegeven op 
de factuur, zal de regeling inzake levering, transport, risico en betaling 
ingevolge voormelde INCOTERM van toepassing zijn en, indien 
tegenstrijd met onderhavige algemene voorwaarden, voorrang hebben 
op hetgeen bepaald daarin. EIGENDOMSVOORBEHOUD: 13. 
Geleverde goederen blijven eigendom van TEXET tot de volledige 
betaling van de prijs. Alle risico’s m.b.t. de goederen zijn ten laste van 
de koper, hetgeen door partijen verrekend wordt in hun wederzijdse 
prestaties. Bij niet-betaling en/of niet-afname van de goederen, blijven 
de betaalde voorschotten verworven door TEXET, ter vergoeding van 
eventuele kosten die TEXET dient te maken n.a.v. wanbetaling van de 
klant, m.i.v. terugvordering van geleverde goederen, alsook van de 
hierdoor door TEXET geleden schade en mogelijke verliezen bij 
wederverkoop. TEXET behoudt zich het recht voor om 
schadevergoeding te vorderen voor eventuele werkelijk geleden en 
bewezen hogere schade. Het voorgaande geldt ongeacht een eventuele 
regeling inzake INCOTERMS zoals afgesproken tussen partijen. 
FACTURATIE - BETALING: 14. Bij wijziging van zijn facturatiegegevens 
zal de klant gehouden zijn TEXET binnen een redelijke termijn expliciet 
op de hoogte te brengen. 15. Onze facturen zijn betaalbaar op hun 
vervaldatum bepaald in de factuur of, bij gebrek hieraan, op de eerste 
dag na hun factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling. Betaling 
met cheque of wisselbrief wordt niet aanvaard. In ieder geval moeten 
eventuele wisselbrieven geldig geaccepteerd en geavaliseerd zijn. Als 
de vervaldag niet binnen de 30 dagen na de factuurdatum valt, zijn de 
disconto- en presentatiekosten ten laste van de klant. Betaling wordt 
slechts gerealiseerd bij daadwerkelijke inning. 16. Het trekken en/of 
aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt 
geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden. 17. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de 
vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven 
op nalatigheidsinteresten, berekend op basis van de Wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties. 18. In geval van niet betaling binnen de 8 dagen na 
verzending van een schriftelijke ingebrekestelling, is de schuldenaar 
bijkomend gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% van 
het (de) openstaande factuurbedrag(en) met een minimum van 250 
euro. De klant zal bijkomend gehouden zijn, in voorkomend geval, alle 
invorderings-, incasso- en andere gerelateerde kosten (zoals dewelke 
volgen uit haar kredietverzekering voor de klant) die het hogervermeld 
bedrag van 250 euro te boven gaan, te vergoeden aan TEXET. 19. De 
niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het 
verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van 
rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 20. Indien het vertrouwen van 
TEXET in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door 
daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare 
andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van 
de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of 
onmogelijk maken, behoudt TEXET zich het recht voor, zelfs indien de 
goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele 
bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper 
geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan 
behoudt TEXET zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte 
ervan te annuleren. Dit onverminderd de rechten van TEXET op alle 
schadevergoedingen en intresten. PROTEST·- KLACHTEN: 21. 
Facturen die niet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na de 
verzendingsdatum worden geacht aanvaard te zijn. Dezelfde termijn 
geldt indien het protest foutieve facturatie- en/of contactgegevens 
betreft. 22. De levering van de goederen, rechtstreeks aan de klant of 
onrechtstreeks, aan de expediteur of vervoerder, die niet gevolgd wordt 
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door een concreet gemotiveerde klacht, per aangetekend schrijven 
binnen de acht werkdagen na de voltrokken levering in termen van artikel 
10, zal als definitieve aanvaarding beschouwd worden. 23.Tenzij voor de 
gevallen voorzien in artikels 24 en 25 kan TEXET niet verplicht worden 
om retourzendingen te aanvaarden. 24. Mits naleving van de termijnen 
voorzien in artikels 21 en 22 en onder de voorwaarden uiteengezet in dit 
artikel, kan TEXET retourzendingen aanvaarden o.w.v. ernstige en 
gegronde klachten m.b.t. de goederen. Een ernstige en gegronde klacht 
betekent dat de producten niet voldoen aan drie (3) of meer technische 
en/of andere vereisten vooropgesteld in de offerte en/of orderbevestiging 
dan wel absoluut en objectief niet bruikbaar en/of geschikt zijn voor het 
intrinsieke doel en/of gebruik van het vooropgestelde eindproduct. Bij 
retourzendingen die door TEXET aanvaard worden o.w.v. ernstige en 
gegronde klachten, zullen aan de klant geen kosten worden 
aangerekend. 25. Mits naleving van de termijnen voorzien in artikels 21 
en 22 en slechts onder de voorwaarden uiteengezet in dit artikel en het 
Retour Policy van TEXET (te consulteren op onze website via 
https://www.texet.be/downloads/, onder retouraanvraag) kan TEXET 
retourzendingen aanvaarden voor stock producten, zonder dat er sprake 
is van een ernstige en gegronde tekortkoming m.b.t. de goederen. 
Gelieve hiervoor ons Retour Policy te raadplegen en het Retour 
Formulier aan ons te bezorgen. 26. De loutere materiële in 
ontvangstname door TEXET van retourzendingen onder artikels 24 en/of 
25 houdt geen aanvaarding in hoofde van TEXET in hiervan. 
Retourzendingen, ongeacht of het de procedure onder artikel 24 dan wel 
25 betreft, worden sowieso nooit aanvaard indien de goederen op één 
of andere manier behandeld, bedrukt, gedragen zijn of niet meer in de 
originele verpakking zitten en/of niet op de oorspronkelijke manier 
gevouwen zijn. In dat geval zal de garantie in hoofde van TEXET, 
bepaald in artikel 30 en verder, evenmin van toepassing zijn. 
ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING: 27. Wanneer de klant nalaat 
zijn verbintenissen uit te voeren, heeft TEXET de keuze om uitvoering 
van de overeenkomst na te streven, dan wel de overeenkomst te 
verbreken met het bekomen van een schadevergoeding van minstens 
10% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van TEXET om 
schadevergoeding te vorderen voor de door haar werkelijk geleden, 
bewezen, hogere schade. In dit geval zal TEXET ook recht hebben op 
vergoeding van de door haar reeds gemaakte redelijke kosten (o.m. met 
het oog op productie van stalen of finale goederen, transport, etc.). 
Eventuele reeds door de klant betaalde voorschotten zullen door TEXET 
worden aangewend ter aanzuivering van dergelijke reeds gemaakte 
redelijke kosten, tegen opmaak van een bijhorend overzicht en/of 
onderliggende stukken. 28. Voor goederen die voor de klant 
gepersonaliseerd moeten worden (bedrukking, borduring, aanbrengen 
labels, enz.) of voor speciale custom made bestellingen, zal de integrale 
verkoopprijs als schadevergoeding verschuldigd zijn ingeval van 
wanprestatie van de klant. Het voorgaande geldt onverminderd het recht 
van TEXET om eventuele bijkomende schadevergoeding te vorderen 
voor werkelijk geleden, bewezen, hogere schade en/of reeds gemaakte 
redelijke kosten (o.m. met het oog op productie van stalen of finale 
goederen, transport, etc.). OVERMACHT 29. In geval van overmacht 
heeft TEXET het recht om onuitgevoerde orders te annuleren zonder dat 
dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Indien wij ons recht tot 
annulatie ten gevolge van overmacht niet inroepen, kan de koper deze 
omstandigheden niet alsnog zelf inroepen en moet hij zijn deel van de 
overeenkomst uitvoeren volgens de overeengekomen voorwaarden, 
tenzij hij zich geldig kan beroepen op overmacht in zijn hoofde. Worden 
o.a. beschouwd als overmacht: oorlog, stakingen, onvermijdbare en 
onvoorzienbare defecten aan machines, explosie van generatoren, 
overheidsmaatregelen, lock-down, pandemie, epidemie, quarantaine, 
daling van arbeidskrachten ten gevolge van voormelde 
overheidsmaatregelen, algemene tekorten, blokkades of wachttijden in 
de transportsector en/of  in de hoofdzakelijke transportlijnen van TEXET, 
algemeen tekort van en/of wachttijden m.b.t. voor het productieproces 
van TEXET essentiële grondstoffen (zoals katoen), elektriciteits- en/of 
andere pannes in de productiehuizen van TEXET en/of van derden-
onderaannemers, alsook ieder andere omstandigheid buiten de wil of 
controle van de partijen. AANSPRAKELIJKHEID 30. De 
aansprakelijkheid van TEXET voor zichtbare gebreken wordt uitgesloten 
bij aanvaarding van de goederen door de klant, overeenkomstig hetgeen 

bepaald in artikels 10, 21 en 22 van deze algemene voorwaarden. 31. 
De goederen geleverd door TEXET worden door TEXET gevrijwaard 
voor verborgen gebreken gedurende een periode van twaalf maanden 
vanaf de factuurdatum of de datum van aanvaarding hiervan door de 
klant, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerste voordoet. Deze 
garantie is alleen geldig als de goederen onderhouden en gebruikt 
werden conform de voorschriften van de offerte en/of orderbevestiging 
of, bij ontstentenis van specifieke bepalingen in voormelde documenten, 
volgens de gebruikelijke gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden 
toepasselijk op de goederen. Geen enkele garantieclaim is ontvankelijk 
als deze niet schriftelijk werd ingediend binnen een maand vanaf het 
ogenblik waarop het gebrek werd of kon worden vastgesteld. 32. De 
aansprakelijkheid van TEXET wordt steeds beperkt tot de voormelde 
bepalingen, onder voorbehoud van eventuele dwingende wettelijke 
voorschriften die in een strengere aansprakelijkheid voorzien. 33. De 
aansprakelijkheid van TEXET is beperkt tot de schade die voortvloeit uit 
haar opzet of grove nalatigheid en tot het bedrag door haar gefactureerd 
(excl. BTW) voor de gebrekkige goederen. De aansprakelijkheid van 
TEXET voor eenvoudige nalatigheid, indirecte of gevolgschade, verlies 
van eigendom, gemiste besparingen, verlies van interesten alsook 
schade geleden door de klant n.a.v. vorderingen door derden, wordt 
uitgesloten. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 34. De 
verwerking van persoonsgegevens door TEXET op grond van deze 
algemene voorwaarden of op grond van elk ander document of contract 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gebeurt in 
overeenstemming met het privacybeleid van TEXET, te raadplegen op 
onze website via https://www.texet.be/downloads/, onder privacy policy) 
. Onder meer de doeleinden van de verwerking, de wettelijke grondslag 
hiervoor en de rechten van de betrokkene (inzage, toegang, verbetering, 
verzet, verwijdering en overdracht) zijn hierin beschreven. Bij vragen, 
klachten of verzoeken, contacteer ons op info@texet.be of 
0032/(0)16.57.11.57 of de Gegevensbeschermingsautoriteit op 
contact@apd-gba.be. 35. TEXET behoudt zich het recht voor om haar 
privacybeleid op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u dan 
ook om ons privacybeleid regelmatig na te kijken op onze website. Bij 
belangrijke wijzigingen die een aanzienlijke invloed hebben op de 
(rechten van de) betrokkene, zal TEXET de betrokkene hiervan op de 
hoogte brengen. SLOTBEPALINGEN: 36. Als een bepaling van deze 
algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, heeft dit geen 
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en/of hun juridische 
behandeling. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden 
nietig wordt bevonden, maar als geldig en afdwingbaar zou worden 
beschouwd indien een deel van de desbetreffende bepaling zou worden 
weggelaten, zal deze bepaling worden toegepast met dergelijke wijziging 
indien dat noodzakelijk zou zijn om de beperking geldig en afdwingbaar 
te maken. 37. Een verzuim of vertraging uit hoofde van TEXET bij de 
uitoefening van een recht, rechtsmiddel of bevoegdheid voortvloeiend uit 
deze algemene voorwaarden of bij het afdwingen van een strikte en 
correcte naleving door de klant hiervan, houdt geenszins een afstand in 
hoofde van TEXET hiervan in. Noch zal een enkele of gedeeltelijke 
uitoefening daarvan elke andere of toekomstige uitoefening van een 
recht, rechtsmiddel of bevoegdheid uitsluiten. 38. Partijen komen 
overeen dat de toepasselijke offerte en de orderbevestiging van TEXET, 
met inbegrip van deze voorwaarden, de volledig goedgekeurde 
overeenkomst tussen hen vormen en dat ze geen kennelijk en duidelijk 
onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van elke partij 
scheppen. Deze risicoverdeling werd in de bestelprijs ingecalculeerd. 39. 
De klant heeft een goed begrip van het Nederlands en begrijpt deze 
voorwaarden bijgevolg perfect, zelfs wanneer de onderliggende offerte 
van TEXET, de orderbevestiging, of elk ander contractueel document 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, in een andere taal zijn 
opgesteld. 40. Behoudens andersluidende bepaling, bijvoorbeeld op de 
offerte en/of orderbevestiging, is de maatschappelijke zetel van TEXET 
in Aarschot (België) de plaats van uitvoering van de overeenkomst. 41. 
Elk geschil van welke aard ook m.b.t. de deze algemene voorwaarden 
en/of de overeenkomst tussen TEXET en haar klanten, wordt exclusief 
beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens 
Koopverdrag. In geval van betwisting in dit verband, zijn de rechtbanken 
van het Arrondissement Leuven of de rechtbanken van de woonplaats 
van de koper, naar keuze van TEXET alléén bevoegd.   
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