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Algemene Voorwaarden van Mister Seven  
 
Artikel 1, TOEPASSELIJKHEID  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot 
het maken c.q. vermaken/repareren van modeartikelen, die worden gesloten tussen een 
ondernemer en een consument.   
 
Artikel 2, OFFERTES EN AANBIEDINGEN 
1. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 

voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien hetgeen waarop de 
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.  

3. De ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn 
gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, 
sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen et cetera en exclusief belastingen dan 
wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren 
kan door verkoper worden verrekend. Ingeval van particuliere afnemers geschiedt 
verrekening niet voordat drie maanden zijn verstreken na het totstandkomen van de 
overeenkomst. 

4. De offertes van verkoper zijn geldig gedurende een termijn van twee weken na 
dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld. 

5. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de leverancier 
heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt, dat de wederpartij zich verenigt met de 
toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.  

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij verkoper schriftelijk anders aangeeft. 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het uitvoeren van een 
gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 
Artikel 3, VOORUITBETALING  
De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling 
te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden 
overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de 
consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van 
een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het 
vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met 
alle middelen rechtens worden bewezen.   
 
Artikel 4, RUILING  
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte 

modeartikel, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
-  ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan 
afgesproken termijn) na aankoop van het gekochte modeartikel tegen overlegging van 
de originele kassabon c.q. factuur;  
-  het modeartikel wordt geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet 
gedragen;  
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2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen. Ook kan geen 
ruiling plaatsvinden van modeartikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen 
speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen 
die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.   

 
Artikel 5, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE  
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen 

voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen als hij 
de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer 
heeft voldaan.  

2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de 
consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de 
tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.   

 
Artikel 6, ONTBINDING EN OMZETTING  
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan 

de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – 
deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend 
of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de 
tekortkomende partij in verzuim is.  

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen 
vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet 
mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet 
rechtvaardigt.  

 
Artikel 7, LEVERTERMIJN  
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de 

consument in het bezit van het gekochte modeartikel stelt c.q.- bij weigering na 
schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van 
de modeartikelen over op de consument.  

2. De levertermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn 
overeenkomen.  

3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke levertermijn dient de consument 
de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor 
de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke 
vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen 
deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of 
schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te 
vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede 
gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden 
toegerekend.  

4. Bij overschrijding van de uiterste levertermijn heeft de consument het recht zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren 
en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.  

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is 
geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de 
koopovereenkomst niet zal nakomen.   
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Artikel 8, OVERMACHT  
1. De leveringstermijn als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt verlengd met de 

periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn 
verplichtingen te voldoen. 

2. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding 
van de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden 
en/of overmacht. 

3. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij 
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. 

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan enerzijds zijn 
dat verkoper niet in staat is om op tijd ter plekke te geraken door eigen machine-uitval of 
door slecht begaanbare wegen. Anderzijds kan verkoper de uitvoering van de 
overeenkomst ook opschorten als het leveren van grondstoffen c.q. materialen, en/of 
gereedschappen gestaakt is om redenen buiten de invloedssfeer van verkoper om, zoals 
bijv. werkstakingen bij toeleveranciers of transporteurs. Ook kan verkoper de uitvoering 
van de overeenkomst opschorten i.vm. te lage buitentemperaturen of teveel vocht nabij 
of op de plek van uitvoering. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst 
verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.  

5. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan 
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de koper.  

6. Indien verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan 
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake 
van een afzonderlijke overeenkomst.  

 
Artikel 9, GARANTIES  
1. De ondernemer staat ervoor in dat geleverde modeartikelen beantwoorden aan de 

overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat 
modeartikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor 
zover dat is overeengekomen.  

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende 
schade die na de oplevering van de modeartikelen zijn ontstaan als gevolg van 
ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van 
veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben 
aangebracht.   

3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 
en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.   
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Artikel 10, BETALING  
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van 

kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.  
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal 

veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere 
betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer 
hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft 
betaald.  

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, 
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid 
biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering 
het verschuldigde bedrag te betalen.  

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de 
ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde 
bedrag over te gaan.    

 
Artikel 11, WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN  
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de 

bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van 
intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van 
betaling.  

2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een 
minimum van € 35,00 komen voor rekening van de consument.   

 
Artikel 12, GEVOLGEN VAN ONTBINDING  
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals 
bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd 
op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het 
geval de consument de gekochte modeartikelen heeft gedragen.  Artikel  
 
Artikel 13, KLACHTEN  
1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen en/of andere klachten over 

gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden 
ingediend.  

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te 
maken.  

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek 
van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking 
heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het 
aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot 
het maken van het modeartikel te bewaren.   

 
Artikel 14, ANNULERING 
1. Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is 

verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te 
annuleren. 

2. In geval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft verkoper, naast 
het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot 
aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle 
kosten en schade, interest en gederfde winst. 
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Artikel 15, AFWIJKINGEN/WIJZIGINGEN   
1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze 

voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de 
consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of 
indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.   

2. Deze algemene voorwaarden kunnen door verkoper worden gewijzigd, doch deze 
wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de 
hoogte is gesteld. 

3. Behoudens de in lid 1 omschreven mogelijkheid tot tussentijdse wijziging van deze 
algemene voorwaarden, is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met verkoper van 
toepassing. 

 
Artikel 16, TOEPASSELIJK RECHT 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
 
 
 
Artikel 17, GESCHILLEN 
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun 

overeenkomst, danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld, zij het 
niet uitsluitend, terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de rechter binnen wiens 
ressort verkoper is gevestigd, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan 
deze keuze in de weg zouden staan. 

2. Verkoper blijft bevoegd om koper te dagvaarden voor de volgens de wet op het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

3. Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. 
 
Artikel 18, VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen onder 
registratienummer; 45/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


