
Algemene voorwaarden 2022  

De Tassenkoning B.V. 

Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. De Tassenkoning: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Tassenkoning B.V.

statutair gevestigd aan Oldenzaalsestraat 192 te Hengelo, Nederland, en met het
bezoekadres Binnenhavenstraat 33 te Hengelo, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 61471682;

b. klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf in opdracht van wie De Tassenkoning producten levert dan wel met wie De Tassenkoning
een overeenkomst aangaat of die een overeenkomst wenst aan te gaan met De Tassenkoning;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Tassenkoning en de klant;
d. schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail.

Artikel 2. Algemeen 
2.1. De klant is koning! 
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van De Tassenkoning en op 

iedere overeenkomst tussen De Tassenkoning en de klant. 
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 

De  Tassenkoning, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
2.5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding 

tussen De Tassenkoning en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd 
met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten 
overeenkomsten. 

2.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk 
van  de hand gewezen. 

2.7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. In dat geval heeft De Tassenkoning het recht om daarvoor in de plaats te stellen een 
voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk 
benadert. 

2.8. Indien De Tassenkoning niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat De Tassenkoning in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 
van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

2.9. De Tassenkoning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds 
de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van 
de overeenkomst. 

Artikel 3. Aanbod en offertes 
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van De Tassenkoning zijn vrijblijvend. 
3.2. Offertes zijn geldig gedurende 8 dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld 

op de  offerte. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 
De Tassenkoning opgegeven hoeveelheden en eisen en andere gegevens waarop De Tassenkoning 
zijn offerte baseert. 

3.3. Vermelde stuksprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 
3.4. De Tassenkoning kan zijn assortiment aanpassen. 
3.5. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten, offertes of 

orderbevestigingen binden De Tassenkoning niet. 
3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 

aanbod,  dan is De Tassenkoning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Tassenkoning anders aangeeft. 



3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Tassenkoning niet tot het leveren van een gedeelte 
van  de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.8. Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door De Tassenkoning opgestelde offerte en de 
daarbij behorende bescheiden. 

3.9. De Tassenkoning heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of 
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar de klant geschiedt na 
vooruitbetaling van het factuurbedrag, in welk geval de klant dienovereenkomstig wordt 
ingelicht. 

3.10. De Tassenkoning heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in 
bepaalde  minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. 

3.11. Tekeningen, foto’s en/of andere reproducties, beschrijvingen, modellen, monsters, 
warenaanduidingen, logo's, procedés‚ herkomst, merken, vormgeving, fabricagemethodes, 
verpakkingen of reclameboodschappen, die door De Tassenkoning in het kader van een offerte 
en/of overeenkomst ter beschikking gesteld of kenbaar gemaakt worden, blijven eigendom van De 
Tassenkoning en mogen tot geen ander doel dan binnen het kader van de offerte en/of 
overeenkomst valt aangewend worden en niet, behalve voor zover toegestaan binnen voornoemd 
kader, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking of kenbaar komen, kopieën of 
nabootsingen daaronder begrepen. 

Artikel 4. Afbeeldingen 
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, gebruikseigenschappen 

etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website van De Tassenkoning, in folders of 
in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot 
schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst 
5.1. Nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte van De Tassenkoning wordt een 

orderbevestiging naar de klant gestuurd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de 
klant de orderbevestiging heeft ondertekend en aan De Tassenkoning heeft geretourneerd dan 
wel op het moment dat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met de orderbevestiging. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
6.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Tassenkoning zal de klant zo 
spoedig  mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

6.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties  zal hebben, zal De Tassenkoning de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten. 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 
7.1. De Tassenkoning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende 
stand der wetenschap. 

7.2. De Tassenkoning heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

Artikel 8. Digitale drukproef en monster  
8.1. Naar de klant wordt een digitale drukproef van het product via de e-mail gestuurd.  
8.2. De klant krijgt op zijn verzoek een monster toegestuurd met het oog op de bestelling van de 

producten. De kosten voor een dergelijk monster zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is 
overeengekomen, en worden vooraf aan de klant bekend gemaakt. 

8.3. De klant dient aan De Tassenkoning via de e-mail te laten weten of hij akkoord gaat met de 
digitale drukproef of met het opgestuurde monster of dat de klant wijzigingen wenst. 

8.4. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde producten en anderzijds de goedgekeurde digitale 
drukproef of het goedgekeurde monster kunnen geen reden  vormen voor afkeuring, korting, 
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe 
betekenis zijn. Afwijkingen in kleurtinten tussen de goedgekeurde digitale drukproef en het 
geleverde product zijn toegestaan en leveren geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 
De Tassenkoning op. 



8.5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een 
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het product hebben, worden steeds 
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

Artikel 9. Verplichtingen van de klant 
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Tassenkoning aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Tassenkoning worden verstrekt. Indien de 
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Tassenkoning zijn 
verstrekt,  heeft De Tassenkoning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in 
rekening te brengen. 

9.2. Drukgegevens die door de klant worden aangeleverd dienen te voldoen aan de door De 
Tassenkoning voorgeschreven specificaties.  

9.3. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot 
de  levering van bepaalde ontwerpen of foto’s en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, 
is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, 
is de klant hiervoor aansprakelijk. 

9.4. De klant is gehouden De Tassenkoning onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

9.5. De klant vrijwaart De Tassenkoning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

Artikel 10. Prijs, onder- en bovenlevering en opslagkosten 
10.1. Voor de levering van de producten komen partijen een stuksprijs overeen. Deze stuksprijs is 

exclusief btw en inclusief douane- en leveringskosten.  
10.2. Voor De Tassenkoning is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt 

in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de 
aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal De Tassenkoning gerechtigd zijn tot herziening van 
de oorspronkelijke stuksprijs. 

10.3. Een verschil van maximaal 10% tussen het aantal overeengekomen producten en tussen het 
werkelijk aantal geleverde producten is toegestaan. Indien er sprake is van een onderlevering of 
bovenlevering, dan wordt dat op de laatste factuur voor de bestelling gecorrigeerd. 

10.4. Indien De Tassenkoning op verzoek van de klant producten opslaat of indien de levering op verzoek 
van de klant wordt uitgesteld, dan heeft De Tassenkoning het recht opslagkosten aan de klant in 
rekening te brengen.  

Artikel 11. Annulering 
11.1. Indien de klant een bestelling annuleert, dan is de klant verplicht De Tassenkoning alle  reeds 

tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. Voorts is de klant verplicht de kosten 
voortvloeiende uit eventueel door De Tassenkoning voor de uitvoering van de overeenkomst 
reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. 

Artikel 12. Levering 
12.1. De door De Tassenkoning opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Een 

kenbaar gemaakte levertijd is altijd indicatief en daarvan kan worden afgeweken. Bij overschrijding 
van een termijn heeft de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of recht op 
schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. 

12.2. De leveringstermijn vangt aan nadat de klant akkoord is gegaan met de orderbevestiging en met de 
digitale drukproef of met het opgestuurde monster. 

12.3. In het geval dat een door De Tassenkoning met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt 
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn 
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze 
algemene voorwaarden wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten 
gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

12.4. De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de 
klant  aan De Tassenkoning een nieuw adres heeft opgegeven. 



12.5. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in 
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn 
rekening. 

12.6. De wijze van verpakken en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door De Tassenkoning 
bepaald. Op verzoek van de klant en in overleg met De Tassenkoning kan de wijze van verpakken 
en de keuze van het verpakkingsmateriaal aangepast worden. 

12.7. Het in gedeeltes zenden van producten door De Tassenkoning is, na goed overleg vooraf 
toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 

12.8. De verzending geschiedt op de wijze als door De Tassenkoning aangegeven. Wenst de klant een 
zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of express verzending, dan zijn de extra kosten 
die  daaraan verbonden zijn voor rekening van de klant. 

12.9. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten zijn afgeleverd op 
het overeengekomen afleveradres. 

Artikel 13. Klachten 
13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de 

levering aan De Tassenkoning gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin de 
producten  accepteert terwijl het pakket of de producten beschadigd zijn of een gebrek vertonen of 
indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij De Tassenkoning meldt, dan is De 
Tassenkoning niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek. 

13.2. Onzichtbare gebreken en/of overige klachten over de door De Tassenkoning geleverde producten 
moeten door de klant uiterlijk binnen 1 maand nadat de klant het gebrek ontdekt heeft of 
redelijkerwijze had behoren te ontdekken, aan De Tassenkoning ter kennis zijn gebracht, bij 
gebreke  waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen. 

13.3. Klachten kunnen gemeld worden bij:  
De Tassenkoning B.V. 
Binnenhavenstraat 33 
7553 GH Hengelo 
Tel: 074-2501111 
e-mail: info@detassenkoning.nl

13.4. Klachten die uitsluitend berusten op de omstandigheid dat de klant de voorschriften inzake 
de  aanlevering van drukgegevens niet in acht heeft genomen, zullen door De Tassenkoning 
niet in  behandeling worden genomen. 

13.5. Geleverde producten worden niet als ondeugdelijk erkend, indien de gebreken zijn ontstaan 
ten  gevolge van: 
a. normale slijtage;
b. ondeskundige behandeling;
c. ondeskundige toepassing;
d. het nalaten van deugdelijk onderhoud;
e. het gebruik voor doeleinden, welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen.

13.6. Door De Tassenkoning als ondeugdelijk erkende producten zullen door De Tassenkoning hetzij 
worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De Tassenkoning zal slechts 
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden. 

13.7. Een klacht schort de verplichting van de klant voortvloeiende uit enige met De Tassenkoning 
gesloten overeenkomst niet op. 

13.8. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De  Tassenkoning 
zijn niet toegestaan. 

Artikel 14. Facturatie en betaling 
14.1. Facturatie geschiedt als volgt: 

a. 50% van het geoffreerde bedrag onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
b. 50% van het geoffreerde bedrag en de eventuele correctie op de onder- of bovenlevering bij

de levering van de producten.
14.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Tassenkoning 

aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de 
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Nalatigheid van de klant ter zake van het 
afnemen van de producten, laat de betalingsverplichting onverlet. 



14.3. Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan is De Tassenkoning 
bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat de 
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. De Tassenkoning is niet 
aansprakelijk voor enige schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.  

14.4. Indien de klant niet tijdig heeft betaald en de klant geen gehoor heeft gegeven aan de door De 
Tassenkoning gestuurde herinnering, dan is de klant een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% 
per maand of de geldende wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger mocht zijn dan 
voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling. 

14.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die De Tassenkoning maakt om de vordering 
op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-. 

14.6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle 
kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur. 

14.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de 
vorderingen  van De Tassenkoning op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 
15.1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de klant 

nadat de klant al hetgeen hij ter zake van krachtens een overeenkomst geleverde of te leveren 
producten aan De Tassenkoning verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder 
begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst 
verschuldigde rente en kosten.  

15.2. Door De Tassenkoning geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel 
bepaalde  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

15.3. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten 
niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. 

15.4. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van De Tassenkoning veilig te stellen. 

15.5. Indien de klant weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de 
klant De Tassenkoning daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement 
zal de klant onmiddellijk De Tassenkoning daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende 
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de producten eigendom zijn van De 
Tassenkoning. 

15.6. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Tassenkoning te bewaren. 

15.7. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de 
polis  van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

15.8. De Tassenkoning is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog 
bij  de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant 
zal De Tassenkoning te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter 
inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van De Tassenkoning. 

15.9. Indien de klant met de betaling in gebreke is en De Tassenkoning deswege de geleverde 
producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor 
rekening van de klant. 

15.10. De Tassenkoning is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals omzetverlies en reputatieschade, 
die de klant lijdt doordat De Tassenkoning een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de 
geleverde producten terugneemt. 

15.11. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan De Tassenkoning toekomende rechten 
onverlet. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring 
16.1. De Tassenkoning kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct 



of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten

kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,

die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.2. De klant houdt rekening met het feit dat kleuren van producten zoals getoond op een beeldscherm 

bij de klant, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van de producten na productie. De 
Tassenkoning is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. 

16.3 De Tassenkoning kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door 
De Tassenkoning  gebruikte kleur gelijk is aan het door de klant aan De Tassenkoning 
overhandigde monster, dan wel het aan De Tassenkoning door de klant kenbaar gemaakte PMS 
(Pantone Matching System) kleurennummer of ander kleurennummer. 

16.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door 
hem aangeleverde gegevens. De Tassenkoning is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die 
(mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig 
zijn. De klant vrijwaart De Tassenkoning tegen alle aanspraken ter zake. 

16.4. De Tassenkoning is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van 
verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 

16.5. De Tassenkoning is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, 
door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik. Het gebruik van het product is geheel voor 
eigen risico. 

16.6. Indien de klant producten, waaromtrent De Tassenkoning hem onder opgave van redenen heeft 
medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, 
onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of 
te zijner  beschikking stelt, is de klant verplicht De Tassenkoning te vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door De Tassenkoning aan de klant 
geleverde producten. 

16.7. De Tassenkoning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen 
gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, 
vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde 
boetes. 

16.8. De Tassenkoning is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten 
en/of  afbeeldingen die op bestelde producten weergegeven dienen te worden. 

16.9. Indien De Tassenkoning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van De Tassenkoning beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van De Tassenkoning 
gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet 
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Tassenkoning beperkt tot de prijs 
die de klant betaald heeft voor de producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

16.10. Elke rechtsvordering jegens De Tassenkoning wegens een gebrek in de uitvoering van de 
overeenkomst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de klant de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 

16.11. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn 
verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens De Tassenkoning handelt, 
dan dient de klant alle schade en/of extra kosten te vergoeden die De Tassenkoning daardoor lijdt of 
heeft geleden resp. maakt of heeft gemaakt. 

Artikel 17. Overmacht 
17.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van De Tassenkoning liggen, dan wel niet aan zijn 

doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen 
door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of 
gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, rellen, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of 
beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van 
goederen aan De Tassenkoning door zijn leveranciers; ex- en importbelemmeringen;  brand; 
bedrijfsstoring; boycot; blokkades; fabriekssluiting; natuurrampen; epidemieën; pandemie; 
tekorten op de markt aan grondstoffen of aan overige zaken; diefstal; stroomstoring; 
productieonderbrekingen; internetstoring; storing in e-mailverkeer; computervredebreuk door een 
derde; cyberaanval; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere 



maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. 
17.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een 

leverancier van De Tassenkoning of van een door De Tassenkoning ingeschakelde derde partij. 
17.3. De Tassenkoning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Tassenkoning zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 

17.4. Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is, dan geeft dat de 
klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de klant de overeenkomst 
ontbindt in geval van een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren, dan heeft De Tassenkoning het 
recht alle reeds gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen. 

17.5. De Tassenkoning is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat de levertijd wegens 
overmacht overschreden wordt. 

17.6. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, dan is de klant 
gehouden zijn verplichtingen jegens De Tassenkoning tot aan dat moment na te komen. 

Artikel 18. Opschorting en ontbinding 
18.1. De Tassenkoning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 

te ontbinden, indien: 
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst De Tassenkoning ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen;

c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
de  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.

18.2. Voorts is De Tassenkoning bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is  of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht. 

18.3. De Tassenkoning is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van 
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of 
een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, 
overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een 
bewindvoerder of curator wordt benoemd. 

18.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Tassenkoning op de klant 
onmiddellijk opeisbaar. Indien De Tassenkoning de nakoming van de verplichtingen opschort, 
behoudt  hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

18.5. De Tassenkoning behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten 
19.1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet 

of  enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, 
die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk 
wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij 
De Tassenkoning voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, 
zowel  financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 

19.2. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door De 
Tassenkoning geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

19.3. De Tassenkoning heeft het recht een foto van het geleverde product te gebruiken voor zijn eigen 
publiciteit of promotie, zoals het plaatsen van een dergelijke foto op de website van De 
Tassenkoning. 

Artikel 20. Onderzoek naar het bestaan van rechten 
20.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van 

merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. 



Ditzelfde geldt voor  onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de 
klant. 

Artikel 21. Geheimhouding en persoonsgegevens 
21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het 
doel  waarvoor deze verstrekt is. 

21.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Tassenkoning 
gehouden  is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde 
te verstrekken, en De Tassenkoning zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door 
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Tassenkoning niet 
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding 
van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

21.3. De Tassenkoning verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan 
de klant de privacy verklaring van De Tassenkoning raadplegen, zie 
https://detassenkoning.nl/privacyverklaring/.  

Artikel 23. Toepasselijk recht, geschillen, vervaltermijn en bevoegde rechter 
23.1. Op elke overeenkomst tussen De Tassenkoning en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
23.3. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van 

de klant uit welke hoofde ook jegens De Tassenkoning in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

23.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en De Tassenkoning worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Tassenkoning gevestigd is. 


	Algemene voorwaarden 220302 v2 De Tassenkoning B.V

