Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Sensory Tools B.V.Â
Klik hier de voorwaarden te openen als bestand, u kunt deze dan uitprinten of opslaan.
1. Definities
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, nader te noemen algemene voorwaarden, wordt verstaan
onder :
Koper: rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede
diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en rechtverkrijgenden.
Verkoper: Sensory Tools B.V. gevestigd aan de Akkersrijt 18, 5298 WE Liempde. KvKnummer 72142006.

2. Algemeen/Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen
Verkoper en Koper. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, op de internetsite van Verkoper. Op verzoek
wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover deze
afspraken door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en zijn dan slechts geldig voor desbetreffende transactie.
2.3 Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan.
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.4 Indien meerdere offertes worden verstrekt aan, of meerdere overeenkomsten worden gesloten met één en
dezelfde Koper wordt de Koper reeds op grond van de eerste offerte of overeenkomst geacht te zijn op de hoogte te
zijn van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
3 Offertes/Aanbiedingen
3.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures, via internet, etc. binden haar niet
en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave
aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van
de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper mondeling, schriftelijk of met het plaatsen van
een order via de website van Verkoper, blijk geeft of laat geven zaken van Verkoper te willen betrekken.
4.2 Verkoper heeft het recht om bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
5 Prijzen
5.1 Alle prijzen in aanbiedingen offertes en op de website zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant/leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de overeenkomst en
de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen
10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper.
5.4 Alle prijzen op de website, catalogi en andere mailuitingen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Ondanks de
grote zorgvuldigheid kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.
5.5 Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en er is sprake van export van goederen in het
kader van een intracommunautaire levering dan staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op
deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
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6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Koper zijn bedrijf uitoefent, dan wel zijn
woonplaats heeft. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de te leveren zaken de opslagplaats van
Verkoper verlaten. De Koper draagt onmiddellijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade welke
aan of door deze zaken voor de Koper of voor derden mocht ontstaan. De verzending geschiedt altijd voor risico van
Koper (ook bij franco levering), die voor het transport een verzekering kan afsluiten dan wel zich ervan dient te
vergewissen dat Verkoper dit heeft geregeld.
6.2 Levering binnen Nederland geschiedt franco huis indien de netto goederenwaarde meer dan € 250,- , zegge
twee honderd vijftig euro bedraagt. Voor België geldt voor franco levering een minimale netto goederenwaarde van
€ 300,- , zegge: drie honderd euro. Bij bestellingen onder deze bedragen zullen de verzendkosten worden
doorberekend aan Koper. Indien het afleveradres van Koper zich buiten Nederland of België bevind dan zijn
verzend- en transportkosten voor rekening van de Koper.
6.3 De opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens
die Verkoper voor de uitvoering van de order nodig heeft, in zijn bezit zijn. De door Verkoper opgegeven levertijden
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele
overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dient Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ingeval, in afwijking van bovenstaande, in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van
de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
6.4 Tenzij Koper zelf voor een expediteur zorgt worden de zaken door Verkoper verzonden op de naar zijn oordeel
gunstige wijze met door Verkoper te kiezen expediteurs.
6.5 Verzoekt Koper om levering van zaken op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan
Verkoper de hieraan verbonden kosten aan de Koper in rekening brengen.
6.6 Koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Bij gebreke daarvan is Verkoper gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen
dat de bevoegde rechter Verkoper van zijn verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan
wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren onverminderd haar recht om wegens niet-nakoming van de
overeenkomst schadevergoeding te vorderen.
7 Reclames
7.1 Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door
de Koper binnen 7 werkdagen na levering (of binnen 7 werkdagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan Koper
(konden) worden geleverd) aan Verkoper ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende
brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Koper dient een zorgvuldige en tijdige
controle te verrichten.
7.2 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige
controle konden blijken , moeten door de Koper binnen 7 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken
aan Verkoper ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.
7.3 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur,
maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
7.4 Ieder vorderingsrecht van Koper jegens Verkoper betrekking hebbend op gebreken in de door Verkoper
geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan
Verkoper ter kennis zijn gebracht;
b. Koper aan Verkoper geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van
de klachten;
c. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de
klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.
8 Garantie/Aansprakelijkheid
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8.1 Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij
zijn van fabricage- of materiaalfouten. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake door Verkoper geleverde
zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Koper jegens Verkoper (garantie-)
aanspraken doen gelden. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug
te nemen tegen creditering van Koper.
8.2 De garantietermijn beloopt een periode van 6 maanden ingaande de dag van levering aan Koper. In sommige
gebruiksproducten geldt de garantietermijn slechts bij gesloten en volgens voorschriften bewaarde producten.Â
8.3 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten
zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
8.4 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening
en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.
8.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. nagelaten verzorging
b. opzettelijke beschadiging
c. onoplettendheid
8.6 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper
is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verkoper.
8.7 Behoudens eventuele verplichtingen van Verkoper uit hoofde van het bovenstaande is Verkoper nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld van Verkoper. Met name is Verkoper ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of
indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder inbegrepen, door hele of
gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken
of door de zaken zelf.
8.8 Koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit
zonder geldige reden toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Koper. Verkoper is in dat
geval vrij de zaken voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.
8.9 Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de
overeenkomst tegen Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze
aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Koper komen.
9 Zekerheid
Verkoper kan bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Koper bedingen indien hij goede grond heeft
te vrezen dat deze zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en voor zolang Koper weigert of niet in staat is
zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd de levering van zaken op te schorten.
10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Verkoper, totdat alle vorderingen die
Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan
derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Koper is in dat geval verplicht de geleverde zaken eveneens onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan derden.
Bij verkoop op krediet is Koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
het bepaalde in dit artikel. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan de vestiging
van een pandrecht op de vorderingen die Koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of
zal verkrijgen.
10.3 Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
10.4 Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Koper aanwezig zijn
terug te nemen indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.
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10.5 Koper is verplicht het risico van brand en diefstal van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en op verzoek van Verkoper deze verzekering te tonen.
10.6 Koper is verplicht binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Verkoper ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
10.7 Voornoemde onder 10.1 t/m 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Verkoper toekomende rechten
onverlet.
11 BetalingÂ
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden
op de (post-) bankrekening van Verkoper zoals vermeld is op de factuur, of op enigerlei andere wijze door Verkoper
aan Koper kenbaar is gemaakt.
11.2 De Koper is gehouden tot betaling van de betreffende zaken uiterlijk 14 kalenderdagen na dagtekening van de
factuur, tenzij dit anders is overeengekomen.
11.3 Bij niet tijdige betaling is Koper in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling door Verkoper vereist is. Als dan
is Koper wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum over dit
bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Koper gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
incassokosten zijn gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
11.4 Aftrek of schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
11.5 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt
gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
12 Overmacht
12.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten macht van Verkoper die van dien aard is
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van
welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden,
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale
(overheids-) instanties. Indien Verkoper door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan
nakomen is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan
wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Verkoper. Ingeval van overmacht kan de
Koper Verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.
13 Toepasselijk recht/Geschilbeslechting
13.1 Op alle door Verkoper gedane aanbiedingen en offertes en alle overeenkomsten aangegaan door Verkoper is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg
kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij Verkoper er
de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met
uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Bestellen op Sensory Tools.nl
Voor het plaatsen van een bestelling op Sensory Tools.nl is een registratie van uw gegevens noodzakelijk. Nadat u
een account heeft aangemaakt kunt u via uw e-mailadres en uw wachtwoord toegang verkrijgen tot de online shop.
Omdat wij enkel leveren aan zakelijke klanten dient u hiervoor wel te beschikken over een correct
inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en indien van toepassing een BTW-nummer.Â
Particuliere klanten verwijzen wij naar de webshops:
www.Toysandtools.nl
www.Educadora-webshop.nl
www.HetKnuffelkontje.nl
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In de shop kunt u bestellen door gebruik te maken van de zoekfunctie of bestellijsten per categorie. Wanneer u
gewoon wilt rondkijken welke producten Sensory Tools allemaal in haar assortiment heeft dan kunt u bladeren door
de website. U wordt dan via duidelijke buttons geleid naar pagina's waar de producten met afbeelding worden
getoond.Â

Levering
Na het plaatsen van een bestelling wordt deze zo spoedig mogelijk aan u geleverd. In de praktijk betekent dit dat u
bestellingen vaak binnen 2 werkdagen in huis heeft. Voor alle zendingen in Nederland en België schakelen wij de
diensten van diverse vervoerders inÂ (samenwerking met POSTNL, DHL, DPD).
Het totaalbedrag van bestellingen die u plaatst via de website kan afwijken van de werkelijke prijs. Verschillen
kunnen optreden omdat eventuele betalingskortingen nog niet verwerkt zijn in de prijs. Deze worden verwerkt in de
factuur die u na de levering ontvangt. Ook verzendkosten bij niet-franco leveringen kunnen afwijken.
Verzendkosten
Binnen Nederland leveren wij franco indien uw bestelling meer dan € 250,- (excl. BTW) bedraagt.
Voor België geldt franco levering voor bestellingen vanaf € 300,- (excl. BTW).
Verzending naar andere landen geschiedt op offertebasis.
Sensory Tools hanteert geen minimum orderaantal of orderbedrag. Bij bestellingen onder de genoemde franco
bedragen berekenen wij voor Nederland € 9,95 verzendkosten (excl. BTW) en voor België € 15.Â
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