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Algemene verkoopsvoorwaarden Texcom  
 
 
1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Texcom 

uitgebrachte offertes, geplaatste bestellingen en alle met haar afnemers 
en/of opdrachtgevers (hierna: “Klanten”) te sluiten overeenkomsten, 
onverschillig of deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen, 
tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Deze 
algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk gebruik van de 
Website en alle feitelijke en juridische relaties naar aanleiding van dit 
gebruik. Ten aanzien van de Website gaan Klanten akkoord met de 
toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden door met 
de aan hen door Texcom toegekende gebruikersnaam met bijbehorend 
wachtwoord  in te loggen op de Website.  

1.2. Texcom is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te 
wijzigen en zullen geldig zijn van op het moment dat zij op de Website 
worden openbaar gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 
tevens aan alle Klanten worden toegezonden. 

1.3. Op de relatie tussen Texcom en de Klanten zijn geen andere (algemene) 
voorwaarden van toepassing dan de onderhavige voorwaarden van 
Texcom. Niet van toepassing zijn de algemene voorwaarden (hoe ook 
genaamd) waarvan een Klant zich bedient, tenzij deze door Texcom 
uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.  

1.4. De algemene betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de 
algemene leveringsvoorwaarden dewelke de klant erkent te hebben 
ontvangen. 

 
2. Gebruik Website 
 
2.1. Het gebruik van (bepaalde onderdelen van) de Website is slechts 

toegestaan aan Klanten van Texcom, die daartoe door Texcom een 
gebruikersnaam en wachtwoord toegekend hebben gekregen. Klanten die 
van de Website gebruik maken gaan akkoord met het op de Website 
gepubliceerde ‘Privacy Statement’, waarin wordt aangegeven hoe hun 
persoonsgegevens worden behandeld en hoe deze gegevens kunnen 
worden gewijzigd, alsmede met de aldaar gepubliceerde Disclaimer. 

2.2. Klanten die van de Website gebruik maken staan er voor in dat: 
a. zij de Website bedrijfs- of beroepsmatig gebruiken en niet in hun 

particuliere hoedanigheid van consument; 
b. zij in staat zijn rechtsgeldige overeenkomsten onder geldend recht aan 

te gaan; 
c. de werknemers die toegang krijgen tot de Website en aldaar 

bestellingen plaatsen daartoe te allen tijde bevoegd zijn; 
d. zij alle verdere instructies van Texcom met betrekking tot het gebruik 

van de Website (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, etc.) in acht 
zullen nemen. 

2.3. Texcom kan Klanten met onmiddellijke ingang de toegang tot (bepaalde 
onderdelen van) de Website ontzeggen door middel van versturing van 
een e-mail aan de betreffende Klant en de gebruikersnaam en/of het 
wachtwoord blokkeren.  

2.4. Klanten kunnen de op de Website aangeboden producten bestellen. 
Eventueel via de Website gedane bestellingen kunnen eenzijdig door 
Texcom geannuleerd worden, onder andere onder omstandigheden 
genoemd onder 2.3. Texcom is bovendien gerechtigd bepaalde 
voorwaarden aan een levering te verbinden. Texcom  zal de betreffende 
Klant van eventuele annuleringen en/of voorwaarden op de hoogte 
stellen. 

 
3. Bestellen van producten  
 
3.1. Producten van Texcom kunnen zowel online (via de Website) als offline 

(anders dan via de Website) door Klanten besteld worden.  
3.2. Klanten kunnen Texcom verzoeken een offerte uit te brengen met 

betrekking tot een tussen Texcom en de Klant te sluiten 
mantelovereenkomst of met betrekking tot door Texcom aan de Klant te 
leveren producten. Door Texcom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend 
en gelden tot 4 weken na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst 
tussen Texcom en de Klant komt eerst tot stand nadat Texcom de 
bestellingen of opdrachten van de Klant en eventuele bijzondere 
afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel nadat 
feitelijk door Texcom met verzending van eventueel te leveren producten 
is aangevangen. 

3.3. Offline-bestellingen van producten die voorradig zijn worden in beginsel 
zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging uitgevoerd, tenzij in een 
mantelovereenkomst anders met de Klant is overeengekomen. Ten 
aanzien van deze bestellingen wordt door Texcom binnen vijf werkdagen 
een orderbevestiging aan de Klant verstuurd. 

3.4. Producten die te koop worden aangeboden via de Website kunnen besteld 
worden door versturing per e-mail van het volledig ingevulde 
bestelformulier dat aanwezig is op de Website. Na ontvangst van het 
volledig ingevulde bestelformulier stuurt Texcom de Klant per fax en/of 

per e-mail een orderbevestiging. In deze bevestiging wordt in elk geval 
aangegeven welk(e) en hoeveel product(en) besteld zijn (is), wat de totale 
prijs van deze (dit) product(en) is, wat de belangrijkste kenmerken van 
deze (dit) product(en) zijn (is) en wanneer de (het) bestelde product(en) 
bij de Klant afgeleverd zullen (zal) worden. 

3.5. Indien de orderbevestiging afwijkt van de bestelling van de Klant, dient 
de Klant dit binnen 24 uur na verzending van de fax en/of e-mail aan 
Texcom kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de orderbevestiging 
bindend zal zijn. 

3.6. Texcom neemt slechts bestellingen aan die in België afgeleverd kunnen 
worden. Van opzettelijk valse bestellingen zal Texcom aangifte doen bij 
de bevoegde autoriteiten. Onvolledige bestellingen en onvolledig 
ingevulde bestelformulieren zullen niet worden verwerkt. 

3.7 Klanten staan er voor in dat diegenen die namens hen bestellingen of 
opdrachten plaatsen daartoe te allen tijde volledig bevoegd zijn. 

 
4. Levering - overgang risico 
 
4.1. Levering van bestelde producten vindt doorgaans plaats binnen 2 x 24 

uur na bevestiging van de bestelling door Texcom op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur. Bestellingen kunnen slechts tijdig door Texcom 
worden uitgevoerd voor zover de bestelde producten op voorraad zijn. 
Texcom zal de Klant in de onder 3 genoemde orderbevestiging berichten 
van eventuele langere leveringstermijnen als gevolg hiervan. 

4.2. Bestellingen kunnen alleen op werkdagen worden verwerkt, zodat 
bestellingen die in het weekend en/of op feestdagen via de Website of per 
fax worden geplaatst een langere levertijd hebben.  

4.3. In de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel 
mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Texcom geen fatale 
termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen De leverings- en 
uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en 
zijn dus niet bindend.  Eventuele overschrijding ervan kan geen 
aanleiding geven tot schadevergoeding wegens vertraging, tenzij dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen. 
Overmacht kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het bekomen van 
een schadevergoeding, zelfs niet indien een vertragingsvergoeding 
expliciet werd bedongen. Volgende omstandigheden worden steeds als 
overmacht beschouwd: onderbreking van de bevoorrading, oorlog,  
stakingen, lock-out, brand, overstroming, uitzonderlijke 
weersomstandigheden,… 

4.4. Texcom heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren 
producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de Klant de 
producten zelf afhaalt of laat afhalen bij het magazijn van Texcom. 

4.5. Het risico ten aanzien van bestelde producten gaat over op de Klant op 
het moment van levering van de betreffende producten door Texcom aan 
de Klant of een door de Klant aangewezen derde. 

4.6. Zodra de aan de Klant te leveren producten bij Texcom gereed staan ter 
afname zal Texcom dit aan de Klant meedelen. De Klant is dan, ongeacht 
de overeengekomen wijze van transport, binnen de redelijkerwijs kortst 
mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht. 

4.7. Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Texcom 
geschiedt is de Klant verplicht zorg te (doen) dragen voor de 
redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit 
op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen. 

4.8. Niet-nakoming door de Klant van een verplichting genoemd in één van 
de twee vorige leden geeft Texcom het recht de producten voor rekening 
en risico van de Klant op te slaan respectievelijk opgeslagen te houden en 
de kosten hiervan aan de Klant in rekening te brengen zonder dat de 
Klant het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te 
schorten. Als moment van levering geldt alsdan het moment van opslag 
van de producten.  

 
 
5. Prijzen en betaling 
 
5.1. De prijzen voor de aangeboden producten worden vermeld in de prijslijst 

van Texcom en op de Website. Texcom behoudt zich uitdrukkelijk het 
recht voor om de prijzen voorafgaande aan bestelling te wijzigen, in het 
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften 
noodzakelijk is respectievelijk haar toeleveranciers prijswijzigingen 
doorvoeren. Tenzij schriftelijk anders met de Klant is overeengekomen 
gelden de prijzen voor de levering van producten af magazijn van 
Texcom en zijn exclusief BTW. De kosten van verpakking en de 
verschotten ter zake van vracht- en andere daarmee samenhangende 
kosten worden afzonderlijk bij de Klant in rekening gebracht. 

5.2. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal de Klant 
binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betalen.  

5.3. De Klant doet afstand van het recht om verschuldigde betalingen op te 
schorten of te verrekenen en zegt toe alle betalingen volledig en tijdig te 
zullen verrichten. 
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5.4. Indien een Klant na het verstrijken van de betalingstermijn het 
gefactureerde bedrag niet (volledig) heeft voldaan, is de Klant in 
verzuim, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. 

5.5. Gedurende de periode dat de Klant in verzuim is als bedoeld in het vorige 
lid, is de Klant over hetgeen onbetaald is gebleven een rente verschuldigd 
van 10 %. waarbij elke begonnen maand als volledig wordt beschouwd. 
Bovendien zal op de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder 
aanmaning de factuur verhoogd worden men een schadebeding van 10 % 
met een minimum van 125,00 EUR. 

5.6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening 
van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de 
betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke 
datum geschiedt de betaling op elke factuur naar evenredigheid. 

5.7. Wanbetaling van één der facturen maakt alle andere vordering 
onmiddellijk opeisbaar. 

 
6. Eigendomsvoorbehoud 
 
6.1. Alle door Texcom geleverde producten blijven eigendom van Texcom tot 

het moment dat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen met 
betrekking tot die producten, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden 
heeft voldaan. Tot dat moment heeft de Klant ten aanzien van die 
producten slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. De 
Klant is niet bevoegd deze producten met enig recht te bezwaren, te 
verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) 
stellen. 

6.2. Texcom is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is 
vereist, de producten welke aan de Klant zijn geleverd doch eigendom 
zijn van Texcom, terug te nemen door deze te verwijderen of te doen 
verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat:  
a. de Klant langer dan 2 maanden in verzuim is; 
b. failliet wordt verklaard. 
c. beslag wordt gelegd op één of meer vermogensbestanddelen van de 

Klant. 
6.3. Ingeval van terugname van producten welke door Texcom zijn geleverd 

wordt de koopprijs aan de Klant gecrediteerd, onder aftrek van 25% 
daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere 
rechten van Texcom op schadevergoeding.  

 
7. Retournering 
 
7.1. Klanten zijn gerechtigd bepaalde door Texcom geleverde producten 

binnen veertien dagen na levering te retourneren onder overlegging van 
een kopie van de aankoopfactuur. Dit geldt niet: 
a. ten aanzien van producten die niet tot het standaardassortiment van 

Texcom behoren (en derhalve niet in de catalogus van Texcom 
vermeld staan); 

b. indien Texcom en de Klant retournering van producten uitdrukkelijk 
hebben uitgesloten; 

c. indien de producten door de Klant zijn ingehuisd (d.w.z. 
opgesteld/gemonteerd/in gebruik genomen). 

7.2. Producten worden slechts teruggenomen indien zij binnen de onder 7.1 
genoemde termijn ongebruikt, onbeschadigd en in de originele 
verpakking worden geretourneerd aan Texcom op het door haar 
aangegeven adres.  

7.3. Producten die door Texcom  ontvangen worden na verloop van deze 
termijn worden niet teruggenomen, tenzij sprake is van omstandigheden 
als vermeld onder 9. 

7.4. Gedurende de periode dat een Klant een te retourneren product onder 
zich heeft, is de Klant verplicht als zorgvuldig en goed huisvader voor het 
product zorg te dragen. 

 
8. Garantie 
   
8.1. In geval de door Texcom geleverde producten afkomstig zijn van derden, 

komt de garantietermijn die op geleverde producten wordt verstrekt 
overeen met de garantietermijn van die derden, zoals vermeld in de bij 
het betreffende product geleverde bescheiden. 

8.2. Ten aanzien van door Texcom geproduceerde of gemodificeerde 
producten staat Texcom in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij 
normaal gebruik. Texcom staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen 
of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde 
producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

8.3. Texcom garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het 
geleverde aan de Klant is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor 
verwezenlijking van het doel waarvoor de Klant het geleverde wenst aan 
te wenden, te verbruiken of te verwerken.  

8.4. Voor zover een klacht van een Klant met betrekking tot de specificaties 
ter zake de geleverde producten gegrond is, zal Texcom naar eigen keuze, 

het geleverde repareren of vervangen door een ander, gelijksoortig 
product. 

8.5. De volgende aanspraken worden, onverminderd hetgeen bepaald is in de 
bij een product geleverde bescheiden opgenomen garantiebepalingen, 
nimmer gedekt door de garantie: 
a. onjuist gebruik van een product, waaronder gebruik van het product in 

strijd met de gebruiksaanwijzing; 
b. onvolkomenheden in het product als gevolg van externe oorzaken, 

zoals blikseminslag, brand, overstroming, enzovoort; 
c. abnormaal gebruik van een product, waardoor het product abnormale 

en/of buitensporige slijtagekenmerken vertoont. 
8.6. Texcom geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot 

de voortdurende, ononderbroken en foutloze service via de Website. 
 
9. Non-conformiteit 
 
9.1. Alle klachten met betrekking tot de zichtbare en onzichtbare gebreken 

dienen op straffe van verval onmiddellijk, alleszins binnen de 14 dagen, 
bij aangetekend schrijven te worden gemeld. Bij overschrijding van 
genoemde termijn van 14 kalenderdagen vervalt ieder recht van de Klant 
op reclamering.  

9.2. In geval van ontbrekende of niet bestelde producten dient de Klant de 
vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij brief 
te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken heeft Texcom 
de keuze de betreffende producten te vervangen, te repareren dan wel 
terug te nemen tegen creditering.  

9.3. Texcom aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voorzover 
zij met de terugzending tevoren schriftelijk heeft ingestemd en indien de 
producten aan het door Texcom op te geven adres worden afgeleverd in 
de originele verpakking en in de staat waarin ze door Texcom zijn 
afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor rekening van 
de Klant. 

9.4. Reclamering ten aanzien van producten behorende tot een deelzending 
heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel 
uitmaken van dezelfde bestelling. 

9.5. 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. 

9.6. Reclamering door de Klant op grond van dit artikel laten 
betalingsverplichtingen jegens Texcom onverlet. 

9.7. Creditering bij retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Klant 
in rekening gebrachte koopprijs. 

 
10. Aansprakelijkheid 
 
10.1. Texcom kan op geen enkele andere wijze dan uit hoofde van de artikelen 

8 en 9 aansprakelijk zijn voor door Klanten in welke vorm dan ook 
geleden schade. In geval van wanprestatie en/of onrechtmatige daad door 
Texcom of haar (leidinggevende) werknemers is Texcom slechts 
aansprakelijk voor vergoeding van directe schade door dood of 
lichamelijk letsel, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een 
maximumbedrag van 2.500 EUR. 

10.2. Indien de overeenkomst strekt tot levering van producten welke Texcom 
van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van 
Texcom beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Texcom 
aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die 
derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt 
alleen toepassing voor zover die toepassing voor de Klant gunstiger is 
dan toepassing van het in het vorige lid bepaalde. 

10.3. Voor misverstanden, verminkingen in berichtgeving, vertragingen of niet 
behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van 
het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer 
tussen de klant en Texcom, dan wel tussen Texcom en derden, voor zover 
betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Texcom, is Intersafe 
nimmer aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van Texcom. 

10.4. Voor zover Texcom op haar Website verbindingen (‘links’) heeft 
aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Texcom geen 
garanties met betrekking tot (de inhoud van) deze websites. Texcom is 
dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt 
door het gebruik van deze websites. 

10.5. Texcom is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, 
waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: 
winstderving, inkomstenderving, verlies van overeenkomsten, verlies van 
gebruik, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van 
indirecte en/of gevolgschade en voorts alle andere schade dan directe 
schade.  

10.6. Texcom is nimmer aansprakelijk voor directe schade en/of kosten welke 
het gevolg zijn van:  
a.  het gebruik van de Website of de niet-beschikbaarheid daarvan;  
b. de ontzegging van de toegang tot (bepaalde delen van) de Website; 
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c. vertraging, schade, letsel of niet-nakoming van de verplichtingen van 
Texcom op grond van deze algemene voorwaarden, veroorzaakt door 
buiten haar redelijke macht liggende oorzaken. 

d. door of namens Texcom verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen 
of andere opgaven terzake van geleverde producten en/of verstrekte 
diensten. 

e. het door werknemers van de Klant onbevoegd plaatsen van 
bestellingen. 

 
 

11. Ontbinding – Opschorting – Annuleren  
 
11.1. Texcom is bevoegd een overeenkomst met de Klant door middel van een 

aangetekende brief aan de Klant buitengerechtelijk te ontbinden dan wel 
de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op 
te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding voor 
de Klant zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst ten 
aanzien van Texcom wordt bemoeilijkt of belemmerd als gevolg van 
onder meer de volgende omstandigheden: 
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, 

voorzover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in 
redelijkheid niet aan Texcom toe te rekenen omstandigheden; 

b. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Texcom; 
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan 

ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van 
Texcom wordt bemoeilijkt of belemmerd, voorzover deze 
moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet 
aan Texcom zijn toe te rekenen; 

d.  in het geval de Klant langer dan 2 maanden in verzuim 
verkeert; 

e. in het geval de Klant toepassing vraagt van de wet op de continuïteit 
van de onderneming, dan wel een verzoek tot faillietverklaring van de 
Klant wordt gedaan, dan wel de Klant in staat van faillissement komt te 
verkeert; 

f. in het geval beslag wordt gelegd op één of meer 
vermogensbestanddelen van de Klant. 

g. in het geval dat, naar redelijk oordeel van Texcom, de financiële 
toestand van de Klant daartoe aanleiding geeft; onverminderd het recht 
van Texcom op schadevergoeding. 

11.2. In geval van annulatie van bestelling door de klant, buiten de gevallen 
opgenomen in artikel 7, zal steeds een forfaitaire vergoeding 
verschuldigd zijn van 200 EUR als vergoeding voor de gemaakte 
ontwerpkosten. 
 

12. Diensten 
 
12.1. Texcom verricht diensten in opdracht van Klanten. 
12.2. Texcom zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval 

overeenkomstig met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en 
procedures.  

12.3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal 
plaatsvinden, kan Texcom de aanvang van de diensten die tot de 
volgende fase behoren, uitstellen tot de Klant de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarmee 
samenhangende facturen heeft voldaan. 

12.4. Texcom zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien het 
tijdstip van voltooiing der dienstverlening door een tussen partijen nader 
overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten 
zal worden beïnvloed. 

12.5. Indien voor de dienstverleningen vaste prijzen zijn afgesproken, zal 
Texcom de Klant tevoren schriftelijk inlichten, indien de nader overeen te 
komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg 
heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. 

12.6. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Texcom geldt zoveel mogelijk 
het onder artikel 10 bepaalde.  

 
13. Intellectuele eigendomsrechten 
 
13.1. Rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van producten, 

materialen en/of diensten die door Texcom aan Klanten worden geleverd 
of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld (zoals: 
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) berusten 
uitsluitend bij Texcom c.q. haar toeleveranciers en/of licentiegevers. De 
Klant verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten voor zover deze hem 
uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij door Texcom en de 
Klant schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

13.2. Het is Klanten niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten 
of andere rechten van intellectuele eigendom van door Texcom geleverde 
producten, materialen of diensten te verwijderen c.q. te wijzigen.  

13.3. Klanten erkennen dat zij geen rechten hebben met betrekking tot de 
handelsnaam/merknaam Texcom of de Website en dat alle gegevens die 

ontwikkeld en/of verzameld worden door Texcom in verband met de 
werking van de Website de exclusieve eigendom zijn van Texcom; 

13.4. De Website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van 
intellectuele eigendomsrechten. Alle merken, handelsnamen, 
auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of 
octrooirechten die bestaan ten aanzien van deze Website behoren toe aan 
Texcom of haar toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Texcom en/of haar 
toeleveranciers is het niet toegestaan de Website, (delen van) haar inhoud 
en daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te 
verveelvoudigen, openbaar te maken etc. Texcom naar haar op de 
Website gepubliceerde ‘Disclaimer’, met de inhoud waarvan Klanten, die 
gebruik maken van de Website, zich akkoord hebben verklaard. 

 
 

14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
 
14.1. Op alle offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Texcom 

en op deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Belgische recht van 
toepassing.  

14.2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
14.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, 

bestellingen aan en/of overeenkomsten met Texcom, deze algemene 
voorwaarden of het gebruik van de Website zullen, worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Mechelen, met inbegrip van het Vredegerecht 
te Mechelen.  

 
15. Algemeen 
 
15.1. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken tussen partijen 

hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
15.2. Het nalaten door Texcom om een in deze algemene voorwaarden 

genoemd recht in te roepen tast het recht om dit alsnog te doen niet aan, 
tenzij Texcom uitdrukkelijk en schriftelijk met het niet inroepen van dit 
recht akkoord is gegaan.  

15.3. In het geval een (deel)bepaling in deze algemene voorwaarden niet 
rechtsgeldig c.q. in strijd met de wet mocht zijn, zal deze (deel)bepaling 
geacht worden te zijn vervallen en te zijn vervangen door een 
rechtsgeldige bepaling die de (strekking van de) betreffende vervallen 
bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen in deze 
algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.  


