
ALGEMENE VOORWAARDEN COWBOYSBAG
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 49/2016

1. Definities
1.1. “Cowboysbag” is de besloten vennootschap naar Nederlands Recht COWBOYSBAG WHOLESALE B.V. gevestigd te Rotterdam, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66242274.
1.2. “De klant” betreft elke natuurlijke of rechtspersoon die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard of 
verondersteld kan worden deze te hebben aanvaard. 
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Cowboysbag als aanbieder, verkoper en/
of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht.
1.4. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien deze is geaccordeerd door de directie van 
Cowboysbag.
1.5. Toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de 
aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van algemene aanduiding verstrekt. Indien een aanbieding een aanbod 
bevat en dit wordt aanvaard, heeft Cowboysbag het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 
te herroepen. 
2.2. Alle bestellingen/orders, door vertegenwoordigers van Cowboysbag of door tussenpersonen - waaronder agenten 
- ontvangen, binden Cowboysbag pas indien deze door Cowboysbag schriftelijk zijn bevestigd in een orderbevestiging of 
anderszins, welke bevestiging bij uitsluiting het bewijs vormt van de (inhoud van de) overeenkomst. Onder schriftelijke 
bevestiging wordt tevens bevestiging per e-mail verstaan.
2.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de in 
de bestelling/order opgenomen zaken. Een door de klant gedane bestelling/gegeven order kan niet worden herroepen, tenzij 
Cowboysbag daarmee instemt.
2.4. De klant erkent, dat het Cowboysbag  te allen tijde vrijstaat om geen overeenkomst (meer) aan te gaan. 

3. Prijzen
3.1. Cowboysbag is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege na de aanbieding of 
de bestelling/order ingevoerd of verhoogd, aan de klant door te berekenen. 
3.2. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. 

4. Levering 
4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn geen fatale termijnen.
4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de zaken geacht te zijn geleverd in het magazijn van Cowboysbag; de 
zaken worden door Cowboysbag verzonden op risico van de klant. 

5. Klachten
5.1. De klant is verplicht direct na levering te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet. 
5.2. Gebreken die direct bij de aflevering geconstateerd kunnen worden, waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, 
afmetingen en kleur, dienen door de klant direct te worden vermeld op het document dat bij levering wordt ondertekend. Indien 
een dergelijk gebrek niet op het hiervoor bedoelde document is vermeld, kan de klant geen rechten ontlenen aan de in dit 
artikellid bedoelde gebreken.
5.3. Klachten, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, dienen binnen acht 
dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Cowboysbag te worden gebracht, bij gebreke waarvan de klant geen enkel recht 
ter zake jegens Cowboysbag geldend kan maken.
5.4. Indien een tijdig ingediende klacht juist wordt geoordeeld door Cowboysbag, is deze slechts gehouden de oorspronkelijk 
geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Cowboysbag heeft ook het recht om de zaken te 
herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de desbetreffende factuur. De klant verkrijgt niet het recht om ontbinding 
van de overeenkomst te vorderen, recht op schadevergoeding of enig ander vorderingsrecht. 
5.5. Een klacht is ongegrond indien er sprake is van een geringe afwijking of een gering verschil, evenals ingeval van technisch 
onvermijdelijke afwijkingen van kleur, kwaliteit, dessin, design en afmetingen. 

6. Betaling
6.1. Cowboysbag maakt uitdrukkelijke betalingsafspraken met de klant. Altijd geldt dat de klant verplicht is de facturen van 
Cowboysbag te betalen binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. De betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of 
opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de klant haar betalingsverplichting door beslag of zichzelf anderszins mag 
blokkeren. Indien een betalingstermijn geldt van 30 dagen mag op de facturen een betalingskorting van 2% worden berekend, 
welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht indien het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum wordt betaald. 
6.2. Cowboysbag heeft te allen tijde en zonder opgave van reden het recht om betaling voor of bij de aflevering van zaken te 
verlangen. 
6.3. Iedere betaling strekt eerst in mindering op de kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en vervolgens in mindering 
op de oudste facturen, ook indien de klant een andere volgorde voor toerekening aangeeft. 

6.4. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat nadere 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte 
van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Voorts geldt dat alle betalingsverplichtingen van de klant, ongeacht of 
Cowboysbag ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar zijn. 
6.5. In geval van verzuim van de klant, is deze verplicht om alle buitengerechtelijke incassokosten van Cowboysbag te voldoen, 
die worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-- per factuur. 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door Cowboysbag aan de klant geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Cowboysbag, totdat 
alle vorderingen die Cowboysbag heeft op de klant of zal verkrijgen, volledig zijn betaald. 
7.2. Indien de klant in verzuim is, heeft Cowboysbag het recht om de hen toebehorende zaken op kosten van de klant zelf terug 
te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De klant is verplicht medewerking te verlenen aan Cowboysbag indien deze van 
haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken op straffe van een boete van 50% van het factuurbedrag. 
7.3. Indien en zolang Cowboysbag nog eigenaar is van de aan de klant geleverde/nog te leveren zaken, zal de klant Cowboysbag 
onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag dreigen te worden genomen of anderszins door derden 
aanspraak wordt gemaakt op genoemde zaken. Ook zal de klant Cowboysbag op eerste verzoek mededelen waar de genoemde 
zaken zich bevinden. De klant staat er voor in dat een beslag op de zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Jegens derden 
zal de klant telkens wijzen op de eigendomsrechten van Cowboysbag. 

8. Verkooplocatie en internetverkoop 
8.1. De klant zal de zaken uitsluitend verkopen in het verkooppunt, vermeld op de orderbevestiging. De klant mag de 
locatie van het verkooppunt alleen wijzigen of één of meerdere bijkomende vestigingen openen, na hiertoe de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Cowboysbag te hebben verkregen. Verkoop door de klant via een website is slechts toegestaan 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cowboysbag, waaraan door Cowboysbag bepaalde voorwaarden kunnen worden 
gesteld. Bij overtreding hiervan verbeurt de klant aan Cowboysbag een boete van € 2.500,-- per dag dat de klant hiermee in 
gebreke is, na een daartoe strekkende ingebrekestelling te hebben ontvangen. 
8.2. Cowboysbag hanteert adviesprijzen, waaromtrent de klant wordt verzocht deze  te hanteren. Indien Cowboysbag 
maximumprijzen voorschrijft, zal de klant zich daaraan conformeren. 

9. Schade en aansprakelijkheid/tekortkoming klant
9.1. In alle gevallen geldt dat Cowboysbag nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de netto-factuurwaarde van de 
zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat. Cowboysbag is niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
9.2. Indien de klant niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, onder 
curatele wordt gesteld, er op diens zaken beslag gelegd wordt, surseance van betaling jegens hem wordt aangevraagd, hij 
overgaat tot sluiting of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, zijn juridische of feitelijke woon- of 
vestigingsplaats naar een ander land wordt verplaatst, of indien het faillissement van de klant wordt aangevraagd, wordt hij van 
rechtswege geacht jegens Cowboysbag in verzuim te zijn en is het totale door Cowboysbag gefactureerde en nog te factureren 
bedrag uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) terstond opeisbaar.

10. Overmacht
10.1. Voor schade ten gevolge van omstandigheden die voor Cowboysbag niet waren te voorzien - oftewel overmacht - is 
Cowboysbag niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van 
Cowboysbag redelijkerwijs onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Als zodanige omstandigheden worden 
onder meer aangemerkt: staking, oorlog, overheidsverplichtingen, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, 
overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van 
transporttarieven, verandering van douanetarieven, te kort aan arbeidskrachten, te kort aan brandstof, defect van machines, 
verkeershinder, te late levering door een leverancier of onderaannemer, insolventie van haar leverancier of onderaannemer, 
onvoldoende voorraad bij haar leverancier of onderaannemer, iedere vreemde oorzaak van haar leverancier of onderaannemer. 
10.2. Cowboysbag heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze te 
ontbinden. Cowboysbag behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de klant in rekening te brengen. 
In geval van overmacht heeft de klant jegens Cowboysbag geen enkel recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 

11. Verjaring
11.1. Vorderingsrechten van de klant jegens Cowboysbag verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan. 

12. Recht- en forumkeuze
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cowboysbag en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag. 
12.2. Alle geschillen die tussen Cowboysbag en de klant mochten ontstaan worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank 
te Rotterdam (Nederland).


