Algemene voorwaarden d-sign Denemarken B.V. te Doorn
Artikel 1
Begripsbepalingen

D-sign: d-sign Denemarken B.V.

de Dealer: degene die handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en die met d-sign Denemarken B.V. een koopovereenkomst tot levering van zaken sluit en/of bestelling(en) tot levering van goederen verricht.

Producten: de door D-sign te leveren goederen.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en bestellingen door D-sign aan de Dealer.
2.2
Door D-sign opdracht tot levering van goederen
te geven geeft de Dealer aan bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en worden deze
door hem aanvaard.
2.3
De Dealer, met wie eenmaal op de onderhavige
voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee
akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing
zullen zijn op de vervolgbestellingen of nieuwe door hem
met D-sign te sluiten overeenkomsten.
2.4
D-sign wijst de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de Dealer uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 3
Verhouding D-sign - de Dealer
3.
De Dealer zal zijn activiteiten zelfstandig en voor
eigen rekening en risico uitvoeren zonder dat er sprake is
van enige vorm van ondergeschiktheid aan D-sign. De
Dealer kan in geen geval worden aangemerkt als werknemer of als agent.
Artikel 4
Verplichtingen van de Dealer
4.1
De Dealer zal zich als een goed distributeur inspannen voor de verkoop van de producten aan zijn klanten. Onder ‘goed Dealerschap’ wordt o.a. verstaan het in
de etalage van de Dealer presenteren van de producten
met behulp van de door D-sign ter beschikking gestelde
promotiematerialen. Adverteren kan uitsluitend met gebruikmaking van de door D-sign aangeleverde en ter beschikking gestelde advertentiematerialen.
4.2
De Dealer zal niet doorverkopen aan andere
vestigingspunten, eigen locaties of locaties van derden
(bijvoorbeeld eigen filialen, andere juweliers, aanbieden
op het internet, mobiele verkooppunten, home party’s
etc.) zonder schriftelijke toestemming van D-sign. Het verkopen op beurzen en shows is uitsluitend toegestaan na
van D-sign hiertoe verkregen schriftelijke toestemming.
4.3
De Dealer is niet bevoegd de rechten uit deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over
te dragen, anders dan na van D-sign hiertoe verkregen
schriftelijke toestemming.
4.4
De Dealer zal zich onthouden van het wijzigen
van producten of van de daarop aangebrachte (beeld)merken.
4.5
Ingeval van dreigende liquidatie of opheffing
van zijn bedrijf is de Dealer verplicht D-sign daarvan vooraf
z.s.m. in kennis te stellen.
Artikel 5
Prestatie
5.1
Als onderdeel van het verkregen (exclusieve)
dealerschap is de Dealer verplicht een voor een goede
verkoop noodzakelijke adequate voorraad aan te houden
om te kunnen tonen aan haar (potentiële) cliënten, zulks
uitsluitend ter beoordeling van D-sign.
5.2
De Dealer is verplicht (medewerkers van) D-sign
toegang tot haar bedrijf en medewerking te verlenen
teneinde in alle redelijkheid te kunnen beoordelen of
wordt voldaan aan de voorwaarden van deze overeen-

komst, met name om de wijze van tonen van het product
te kunnen beoordelen en na te gaan of wordt voldaan
aan de eisen als gesteld omtrent het aanhouden van een
minimum voorraad.
Artikel 6
Verplichtingen D-sign
6.1
D-sign zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de Dealer promotiemateriaal met betrekking tot
de producten, in redelijke hoeveelheid tegen redelijke
prijzen ter beschikking stellen.
6.2
D-sign zal de door de Dealer geplaatste orders
met betrekking tot de producten zo goed mogelijk uitvoeren.
6.3
D-sign zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de Dealer regelmatig inlichten omtrent ontwikkelingen ten aanzien van de producten.
Artikel 7
Leveringstermijnen
7.1
Een door D-sign opgegeven termijn van levering
heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn
betreft. Alle door D-sign genoemde (leverings)termijnen zijn
naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan
D-sign bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt D-sign niet in verzuim.
7.2
D-sign is niet gebonden aan (leverings)termijnen
die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten
haar macht gelegen omstandigheden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen D-sign en de Dealer zo
spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
7.3.
Indien de zaken niet verzonden kunnen worden
tengevolge van omstandigheden, waarvoor D-sign niet
aansprakelijk is en die te wijten zijn aan de Dealer, wordt Dsign geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan
door de zaken ter beschikking van de Dealer te houden,
mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan
de Dealer zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft
gegeven aan de Dealer. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering zou hebben
plaatsgevonden.
Artikel 8
Prijzen
8.1.
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden
vanaf de plaats van vestiging van D-sign.
8.2.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (waaronder grondstoffen van de producten van Dsign), is D-sign gerechtigd de desbetreffende extra kosten
aan de Dealer in rekening te brengen.
Artikel 9
Betaling
9.1
Betaling dient te geschieden d.m.v. een Sepa –
incassomachtiging binnen 14 dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. De dealer is
verantwoordelijk voor een correcte werking van de machtiging en dient steeds zorg te dragen voor voldoende
saldo op de incassorekening. Indien geen Sepaincassomachtiging wordt afgegeven resp. de machtiging
structureel niet correct functioneert dient betaling vooraf
te geschieden alvorens D-sign over zal gaan tot verzending van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeen
gekomen. Dealer is niet gerechtigd tot aftrek van enige
betalings- of andere korting tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2
Indien de betaling door de Dealer niet tijdig is
verricht, verkeert de Dealer van rechtswege in verzuim.
9.3
D-sign is na verstrijking van de betaaltermijn bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot invordering
over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. In
dat geval is de Dealer aan D-sign een contractuele rente-
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vergoeding van 12% verschuldigd over de openstaande
som.
9.4
De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voorts voor rekening van de Dealer en worden in
beginsel forfaitair op 10% van het te vorderen bedrag
gesteld. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd als D-sign voor de invordering een derde inschakelt.
9.5
Indien D-sign daartoe aanleiding ziet kan zij alvorens tot levering van een bestelling over te gaan van de
Dealer nadere zekerheid verlangen voor betaling van haar
nota’s. Zolang de Dealer hieraan weigert te voldoen kan
de uitvoering van de overeenkomst door D-sign worden
opgeschort.
9.6.
Het recht van de Dealer om haar eventuele vordering met openstaande nota’s van D-sign te verrekenen
wordt uitgesloten.
Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud
10.1
Alle door D-sign aan de Dealer geleverde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van D-sign
zolang de Dealer haar financiële verplichtingen jegens Dsign niet heeft voldaan. Hieronder vallen tevens vorderingen van D-sign terzake rente, kosten en eventuele boetes.
D-sign is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde
zaken in haar macht te brengen.
10.2
De Dealer is in geen geval gerechtigd de door Dsign geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren,
zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan.
Onder bezwaren wordt verstaan het verhuren, belenen,
verpanden of op enige wijze uit de macht van de Dealer
brengen van de geleverde zaken/goederen.
10.3
De Dealer verbindt zich geen enkele akte te
zullen ondertekenen waarbij aan derden een pandrecht
op zaken/goederen wordt gevestigd. De Dealer zal zich
tegenover derden welke op de geleverde goederen een
(bezitloos) pandrecht willen vestigen, verbinden om op
eerste verlangen van D-sign te verklaren dat hij in geen
geval tot het vestigen van een (bezitloos) pandrecht bevoegd is.
Artikel 11
Doorlevering
11.1
Zonder voorafgaande toestemming van D-sign is
het de Dealer niet toegestaan om goederen die van Dsign zijn aangekocht aan andere wederverkopers door te
leveren.
Artikel 12
Klachten en garantie
12.1
Klachten door de Dealers dienen schriftelijk en
binnen vijf werkdagen na levering door D-sign aan de
Dealer bij D-sign te worden ingediend. D-sign is niet verplicht om na deze termijn geuitte klachten over dadelijk
waarneembare afwijkingen betreffende de geleverde
goederen in behandeling te nemen. Aan latere of op een
andere wijze ingebrachte reclamaties of bezwaren kan de
Dealer generlei rechten of aanspraken ontlenen.
12.2
Reclamaties kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de
staat waarin zij zijn geleverd. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen
kunnen geen grond voor reclame opleveren.
12.3
D-sign zal na de aflevering optredende gebreken,
die zich binnen 2 jaar na aankoop door de consument
voordoen en welke moeten worden toegeschreven aan
een gebrekkige hoedanigheid van de afgeleverde zaken,
met bekwame spoed kosteloos herstellen. Een (kopie-)
aankoopnota dient hiertoe te worden overlegd. Indien
herstel niet mogelijk is zal een vervangend gelijkwaardig
artikel worden geleverd. Deze garantie geldt alleen voor
goederen, die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en
die niet door derden zijn gerepareerd, gewijzigd of verwerkt.

12.4
De Dealer dient op haar beurt de in lid 12.3 genoemende garantie schriftelijk aan haar klant te melden,
op straffe van verval van de garantieafspraken van de
Dealer.
Artikel 13
Zichtzendingen en retourrecht
13.1
Indien goederen door D-sign of op verzoek van
de Dealer op zicht worden gestuurd, kan de Dealer deze
goederen uiterlijk binnen de op de pakbon vermelde
termijn aan D-sign retourneren onder opgaaf van redenen.
Indien de goederen niet binnen deze termijn worden geretourneerd, geldt als datum waarop de koopovereenkomst
tot stand is gekomen de eerste dag na het verstrijken van
de mogelijkheid om de goederen te retourneren. Als prijs
geldt de prijs en de edelmetaaltoeslag welke op de zichtfactuur of –bon werden vermeld.
13.2
Niet behouden zichtzendingen worden in de
originele staat, opmaak en verpakking geretourneerd,
aangetekend en gefrankeerd voor de op de pakbon of
factuur vermelde datum.
13.3
De overeenkomst die tot stand is gekomen na
behoud van de zichtzending omvat de aankopen door de
Dealer van alle op de keuze-/zichtfactuur of bon vermelde
goederen.
13.4
Zichtgoederen mogen niet worden gedemonteerd.
13.5
De Dealer dient als een goed huisvader voor de
zichtgoederen te zorgen. Beschadiging, opmaakkosten en
dergelijke, welke ontstaan door en/of tijdens het verblijf
van zichtgoederen bij de Dealer, zijn voor zijn rekening.
Zichtgoederen die zodanig beschadigd zijn dat ze voor
verkoop niet meer geschikt zijn, worden door D-sign niet
teruggenomen.
Artikel 14
Annulering door de Dealer
14.1
Annulering van een geplaatste bestelling kan
slechts plaatsvinden voor zover D-sign schadeloos gesteld
wordt. Indien het goederen betreft die speciaal in opdracht van de Dealer vervaardigd zijn is annulering of
teruggave niet mogelijk.
Artikel 15

Opzegging en ontbinding van het
Dealerschap
15.1
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en
inhoud niet door volbrenging daarvan eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen
na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen
door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien
tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in
acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.2
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst.
15.3
De overeenkomst kan door D-sign met onmiddellijke ingang worden beëindigd op grond van dringende
redenen. Dringende redenen zijn onder meer:
* niet voldoen door de Dealer aan zijn/haar betalingsverplichtingen;
* indien de Dealer zonder toestemming van D-sign goederen heeft doorgeleverd;
* indien de Dealer de in overleg met D-sign gestelde omzettarget niet heeft gehaald;
* indien de Dealer producten resp. merken van D-sign
gebruikt voor het (mede-) promoten van andere
producten
* indien de Dealer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestel-
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ling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn/haar vermogen of een deel daarvan
verliest.
15.4
Na beëindiging van de relatie tussen de Dealer
en D-sign dient de Dealer de nog resterende voorraad
binnen 5 werkdagen aan D-sign ter overname aan te
bieden. Bij acceptatie van dit aanbod is D-sign verplicht
de geldende verkoopprijs te betalen, minus eventuele
genoten kortingen en/of waardevermindering wegens
ouderdom en/of beschadiging. Voor nog niet betaalde
goederen zal, eveneens behoudens vermindering wegens
ouderdom en/of beschadiging, verrekening tegen de
aanschafprijs gelden.
Artikel 16
Aansprakelijkheid
16.1
D-sign is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestelgegevens en mededelingen door de Dealer als
gevolg van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Dealer en D-sign.
16.2
D-sign kan slechts aansprakelijk zijn voor fouten
voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de
kant van D-sign.
16.3
De aansprakelijkheid van D-sign voor eventuele
schade die de Dealer lijdt, is in elk geval beperkt tot het
bedrag waartoe de door D-sign gesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering dekking biedt, te vermeerderen met
het eventueel onder die polis geldende eigen risico.
16.4
Het risico van verlies of beschadiging van de
Producten, gaat na aflevering over van D-sign naar de
Dealer.
Artikel 17
Intellectuele eigendom
17.1
De Dealer is niet gerechtigd om enige handelsnaam en/of (beeld-) merk van D-sign of de door haar
geleverde producten te gebruiken als onderdeel van haar
handelsnaam of deze laten verworden tot generieke aanduiding.
17.2
De Dealer zal geen andere producten etaleren of
aanbieden samen met product(-en) van D-sign zonder
duidelijk aan te geven dat er sprake is van een ander
merk.
17.3
De Dealer zal alleen met voorafgaande goedkeuring van D-sign gebruik van het merk/merken maken
met betrekking tot het plaatsen van advertenties en alle
andere promotionele activiteiten, alles in de ruimste zin des
woords.
17.4
Vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst is het de Dealer verboden gebruik te maken van
enige handelsnaam, merk of ander intellectueel eigendomsrecht van D-sign of haar producten waarvan de
Dealer tijdens de duur van de overeenkomst gebruik
mocht maken.
17.5
Indien de Dealer de in 17.4 genoemde verplichting overtreedt, zal hij zonder voorafgaande kennisgeving
en zonder dat enige gerechtelijke maatregel vereist is, een
boete van € 5.000 (vijfduizend euro) per overtreding en
een boete van € 250 (tweehonderd-en-vijftig euro) per
dag dat de overtreding voortduurt, verbeuren ten gunste
van D-sign. D-sign behoudt daarnaast het recht op vergoeding van schade en winstderving en het recht een
verbod te vorderen respectievelijk nakoming te eisen.
17.6
Eventueel aan de Dealer verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom
van D-sign en kan door D-sign te allen tijde worden teruggevraagd, ook indien door de Dealer een bijdrage in de
kosten is betaald.
Artikel 18

Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van
een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 19
Internet
19.1
Het is de Dealer niet toegestaan om online via de
eigen of een andere website de producten van D-sign te
verkopen, tenzij D-sign en de Dealer daartoe een overeenkomst hebben gesloten en voldaan is aan de voorwaarden die D-sign daarin stelt.
19.2
De Dealer mag in de domeinna(a)m(en) die zij
gebruikt voor haar website(s) de merknamen van de door
D-sign geleverde producten noemen, mits D-sign daartoe
voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend. Bepalend voor deze toestemming voor D-sign is onder meer
de omgeving en context waarin de merknaam gebruikt
wordt en de inhoud van de website van de betreffende
Dealer.
19.3
De Dealer mag de merknamen, logo’s en ander
materiaal betreffende de door D-sign geleverde producten op haar website gebruiken, mits i) D-sign voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend op het
vooraf te overleggen ontwerp van de betreffende pagina(s) en ii) uitsluitend gebruik gemaakt wordt van door Dsign ter beschikking gesteld materiaal. Bepalend voor deze
toestemming van D-sign zijn onder meer de omgeving en
context waarin de merknaam gebruikt wordt, waaronder
de inhoud van de website van de Dealer
19.4
Op de homepage van de website van de Dealer
dient een link vermeld te worden naar de officiële website
van
Trollbeads
Benelux
(www.trollbeads.nl
of
www.trollbeads.be) resp. de officiële website van Rabinovich Benelux (www.rabinovich.nl) resp. de officiële website
van een ander door D-sign mogelijk toekomstig gevoerd
merk.
19.5
De door D-sign verleende toestemming voor
online verkoop en/of het gebruiken van materiaal op de
website van de Dealer vervalt nadat D-sign de verkoop
aan de Dealer eindigt en/of zodra de de betreffende
domeinnaam niet meer geregistreerd staat op naam van
de Dealer.
Artikel 20
Toepasselijk recht en geschillen
20.1
Op overeenkomsten tussen D-sign en de Dealers
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2
Alle geschillen welke tussen D-sign en de Dealer
ontstaan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
20.3
Indien een of meer van de bepalingen van deze
overeenkomst nietig of niet geldig worden of zijn, zullen de
overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of
niet geldig zijn overleg plegen ten einde een vervangende
regeling te treffen met als strekking dat de strekking van
deze overeenkomst in zijn geheel zoveel mogelijk behouden zal blijven.
Voor akkoord:
Plaats: ………………………….. Datum: …………………………
Dhr./Mevr..................................................................... (naam)
........................................................................ (handtekening)
Bevoegd namens:
........................................................................ (naam Dealer)
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