General Conditions of Sockshouse B.V.
with its registered office in ‘s-Hertogenbosch at Larenweg 48 - 5234 KA, the Netherlands,

Algemene Voorwaarden van Sockshouse B.V.,
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Definitions
GC: these General Conditions.
Contract: every contract of purchase and sale or other type of contract that we conclude with
a customer and all agreements and/or obligations ensuing therefrom or connected therewith.
Offer: every offer that we make to a (potential) customer.
We/us: Sockshouse B.V..
Customer: everyone who makes a contract with us as referred to in Clause 1.2 or receives an
offer from us as referred to in Clause 1.3.
Days: all calendar days.
Complaints: all complaints of the customer with respect to, for example, the quality or
quantity of the goods delivered.
Special goods: goods which are not part of our standard delivery programme and which we
make on instruction of the customer.
Definities
AV: deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop of verkoop en andere door ons met een klant
gesloten overeenkomst en iedere daaruit voortvloeiende of daarmee in verband staande
overeenkomst en/of verbintenis.
Aanbod: ieder aanbod dat wij aan een (mogelijke) klant uitbrengen.
Wij/ons: Sockshouse B.V..
Klant: ieder die met ons een overeenkomst als vermeld in artikel 1.2 aangaat of van ons een
aanbod als vermeld in artikel 1.3 ontvangt.
Dag: iedere kalenderdag.
Klacht: iedere klacht van de klant met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit of kwantiteit
van de geleverde goederen.
Speciale goederen: goederen die geen deel uitmaken van ons standaard leveringsprogramma
en die wij in opdracht van de Klant maken.
Applicability
These GC apply to all contracts that we conclude. Furthermore the GC apply to all offers we
make, as well as all negotiations that we enter into prior to making an offer.
Contracts with us and offers from us cannot be subject to other general conditions, such as
those of the customer, regardless of the time of reference thereto, unless we have explicitly
stated in writing vis-à-vis the customer that we agree to the applicability of such other general
conditions. Such agreement shall never entail that the conditions of the customer also apply to
other contracts between ourselves and the customer.
Provisions from these GC do not apply if and insofar as such is contrary to mandatory law
provisions. If a provision is void or unenforceable on this ground, the provision most
favourable to us shall remain in effect and all other provisions shall remain in full effect.
For the rest it is only possible to deviate from the GC by written agreement signed by both
parties.
Toepasselijkheid
Deze AV zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten. Verder zijn deze AV
van toepassing op ieder door ons uitgebracht aanbod alsmede alle door ons voorafgaand aan
een aanbod gevoerde onderhandelingen.
Op overeenkomsten met en aanbiedingen van ons kunnen geen andere algemene
voorwaarden, zoals die van de klant van toepassing zijn, ongeacht het tijdstip waarop daarnaar
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word verwezen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant hebben verklaard dat wij met
de toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden instemmen. Een dergelijke
verklaring zal er nooit toe leiden dat de voorwaarden van de klant ook op andere
overeenkomsten tussen ons en de klant van toepassing zouden zijn.
Bepalingen van deze AV zijn niet van toepassing indien en voorzover dat strijdig is met
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Indien een bepaling op grond hiervan nietig of niet
werkzaam is, blijft de voor ons gunstigste bepaling van kracht en blijven alle overige
bepalingen volledig van kracht.
Voor het overige kan slechts bij een door beide partijen ondertekende, schriftelijke
overeenkomst van deze AV worden afgeweken.
Offer/Conclusion of the contract
Our offers are without commitment. If a term is stipulated in the offer, such term shall only be
binding on the customer. We can revoke our offer immediately after receipt of the acceptance.
Subject to the option of revocation set out in Clause 3.1, a contract shall be concluded when
we have received acceptance from the customer, which is presented in time, in writing and
fully in accordance with the offer. Insofar as the customer accepts our offer with minor
deviations, these deviations shall not form part of the contract with us and a contract shall be
made which is in accordance with our offer.
Aanbod/Aangaan van overeenkomst
Onze aanbiedingen zijn onverbindend. Wordt in het aanbod een beding bedongen, dan is dat
beding slechts verbindend voor de klant. Wij kunnen ons aanbod onmiddellijk na ontvangst
van de aanvaarding herroepen.
Behoudens de in artikel 3.1 genoemde mogelijkheid tot herroeping wordt een overeenkomst
aangegaan nadat wij van de klant een tijdig voorgelegde, schriftelijke en volledig met het
aanbod in overeenstemming zijnde aanvaarding ontvangen hebben. Voorzover de klant ons
aanbod aanvaardt onder voorbehoud van afwijkingen van ondergeschikte betekenis, zijn deze
afwijkingen geen deel van de overeenkomst met ons en wordt een overeenkomst met ons
aangegaan die met ons aanbod overeenkomt.
Prices
Our prices are exclusive of turnover tax and other taxes and levies, transport and insurance
costs, unless explicitly agreed otherwise in writing.
We reserve the right to pass on reasonable cost increases, insofar as they take place after the
date of offer, even if such increases were reasonably foreseeable at the time of making our
offer. We shall inform the customer in writing of such increases.
Prijzen
Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen, transport- en
verzekeringskosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Wij behouden ons het recht voor redelijke verhogingen van kosten voorzover deze zich na de
datum van het aanbod voordoen, door te berekenen, ook al zouden die verhogingen ten tijde
van het uitbrengen van ons aanbod redelijkerwijze te voorzien zijn geweest. Wij zullen de klant
schriftelijk van deze verhogingen in kennis stellen.
Delivery
Unless another mode of delivery is agreed upon, delivery shall take the form of shipment of
the goods by us.
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The risk of shipment is at all times borne by the customer, unless explicitly agreed otherwise in
writing.
If goods supplied by us cannot be transported to the destination due to circumstances not
attributable to us, we shall store the goods at the risk and expense of the customer.
The choice of the means of transport is at our discretion.
We have the right to deliver in instalments.
We have the right to deliver on condition of COD.
Delivery times indicated by us shall never be regarded as firm dates. In the event of late
delivery the customer must immediately give us written notice of default and grant us a
reasonable term to perform our delivery obligations, without the customer or third parties
being able to enforce any claim to compensation on us. This paragraph does not apply if there
is a shortcoming, whether or not of a permanent nature, which is beyond our control as
referred to in Clause 6.
Levering
Tenzij een andere leveringswijze is overeengekomen, vindt levering plaats door verzending van
de goederen door ons.
Het transportrisico is te allen tijde het risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
Indien door ons geleverde goederen wegens omstandigheden die ons niet toegerekend
kunnen worden, niet naar de bestemming vervoerd kunnen worden, zullen wij de goederen
voor rekening en risico van de klant opslaan.
De keuze van het transportmiddel ligt bij ons.
Wij zijn gerechtigd in delen te leveren.
Wij zijn gerechtigd onder rembours te leveren.
Door ons aangegeven levertijden worden nooit beschouwd als fatale termijnen. In geval van
vertraging van levering dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk in gebreke te stellen en ons
een redelijke termijn te gunnen om aan onze leververplichting te voldoen, zonder dat de klant
of derden enige vergoeding van ons kunnen vorderen. Dit lid is niet van toepassing in geval van
een tekortkoming, blijvend of anderszins, die buiten onze invloedssfeer ligt zoals omschreven
in artikel 6.
Force majeure
In these GC force majeure means circumstances arising beyond our control and area of risk,
which temporarily or permanently prevent us from performing our obligations. These
circumstances in any event include: war, threat of war, riot, fire, production breakdown, strike,
blockades, lock-outs, traffic disruptions, disruption in the delivery of the raw materials/semimanufactured products, illness of personnel, non-performance or late performance of their
obligations by sub-suppliers/contractors.
If due to permanent force majeure we are not able to perform our obligations, we have the
right to dissolve the contract in whole or in part by written notice within a reasonable term
without being bound to pay any compensation to the customer, nor compensation for any
advantage enjoyed.
If due to temporary force majeure we are temporarily prevented from performing our
obligations, we are entitled to suspend the performance of the contract for the term during
which performance is prevented. Any security for payment given by or on behalf of the
customer must be extended accordingly.
Overmacht
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In deze AV wordt onder overmacht verstaan: omstandigheden waarop wij geen invloed
kunnen uitoefenen en die niet tot ons risico behoren en die ons tijdelijk of blijvend beletten
aan onze verplichtingen te voldoen. Deze omstandigheden omvatten in ieder geval: oorlog,
oorlogsdreiging, rellen, brand, uitval van productie, staking, blokkades, uitsluiting,
verkeersbelemmeringen, onderbrekingen in levering van grondstoffen/halffabricaten, ziekte
van personeel, verzuim of vertraging bij uitvoering van de verplichtingen van
onderaannemers/leveranciers.
Indien wij niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen wegens blijvende overmacht,
hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een
schriftelijke kennisgeving binnen redelijke termijn zonder verplicht te zijn aan de klant enige
schadevergoeding of enige vergoeding voor enig genoten voordeel te voldoen.
Indien wij tijdelijk niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen wegens tijdelijke
overmacht, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de
termijn gedurende welke voldoening niet mogelijk was. Enige door of namens de klant
verschafte zekerheid voor voldoening dient dienovereenkomstig te worden verlengd.

7.

Security
We are at all times entitled to demand security from the customer for the performance of its
obligations. If the customer refuses or fails to give such security within the term fixed by us, we
are entitled to dissolve the contract by written notice. Insofar as we have already delivered
goods to the customer, the customer is obliged to return such goods within 5 days after the
notice of dissolution. Furthermore, the customer is obliged to compensate us for all damage
that we suffer due to his refusal or failure.

7.

Zekerheid
Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de klant voor de voldoening van zijn verplichtingen
zekerheid te verlangen. Indien de klant die zekerheid weigert of deze niet verschaft binnen de
door ons bepaalde termijn, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke
kennisgeving te ontbinden. Voorzover wij al goederen aan de klant hebben geleverd, is de
klant verplicht deze goederen binnen 5 dagen na de kennisgeving van ontbinding te
retourneren. Verder is de klant verplicht alle door zijn weigering of het niet verschaffen van
zekerheid voor ons veroorzaakte schade te vergoeden.

8.
8.1

Payment
Payments shall be made, without costs, and without any discount or set-off within 30 days of
the invoice date, unless the parties have explicitly agreed in writing that a discount is
applicable and/or that the customer is entitled to set-off claims. Customer is not allowed to
suspend any performance to us nor to pay by settlement without our explicit written
permission.
The payments shall be made in the currency of the invoice at our office or on one of our bank
or giro accounts.
Unless we indicate otherwise, payments shall always first be applied to any costs due, then to
interest due and then to the earliest outstanding invoices, even if the customer indicates that
his payment relates to other invoices and/or debts.
If the customer does not pay in time he shall be in default without the need for notice of
default and he shall owe us interest of 1.5% over the invoice amount for every month or part
thereof by which the payment term of Clause 8.1 is exceeded.
We have the right to take collection measures if the customer fails to observe the agreed term
of payment. Collection costs, both judicial and extrajudicial, are at the customer's expense.

8.2
8.3

8.4

8.5
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These costs, including the judicial costs, include all costs actually made by us, including in the
event these exceed the amount of a court order for costs.
Should the customer default on any payment obligation with regard to us, it shall also be in
default with regard to any other claims we have on it. Clauses 8.4 and 8.5 shall then apply
accordingly.
Betaling
Betaling dient plaats te vinden zonder kosten en zonder enige aftrek of verrekening, binnen 30
dagen na rekeningdatum, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat
een aftrek van toepassing is en/of de klant tot verrekening van vorderingen gerechtigd is. De
klant is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige prestatie op
te schorten of te verrekenen.
Betalingen vinden plaats in de op de rekening vermelde valuta, aan ons kantoor of op een van
onze bank- of girorekeningen.
Tenzij anders aangegeven strekken betalingen altijd eerst ter voldoening van verschuldigde
kosten, dan van rente en dan ter voldoening van openstaande rekeningen, waarbij de oudste
openstaande rekeningen het eerst worden voldaan, ook al geeft de klant aan dat zijn betaling
betrekking heeft op een andere rekening en/of andere vordering.
Indien de klant niet tijdig betaalt, zal hij in verzuim zijn zonder dat een kennisgeving van
verzuim noodzakelijk is en is de klant ons een rente van 1,5% over het rekeningbedrag
verschuldigd voor iedere maand of deel daarvan waarmee de in artikel 8.1 genoemde
betalingstermijn is overschreden.
Wij zijn gerechtigd incassomaatregelen te treffen indien de klant de overeengekomen
betalingstermijn niet in acht neemt. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
zijn voor rekening van de klant. Deze kosten, inclusief gerechtelijke kosten, omvatten alle
feitelijk door ons gemaakte kosten, ook indien deze boven een kostenveroordeling uitgaan.
Indien de klant jegens ons in verzuim is met betrekking tot enige betalingsverplichting, dan is
de klant ook in verzuim met betrekking tot enige andere vordering die wij jegens de klant
hebben. In dat geval zijn de artikelen 8.4 en 8.5 dienovereenkomstig van toepassing.
Retention of title/Non-possessory pledge
All goods which we deliver to the customer shall remain our property until the customer has
paid all our claims resulting from the contracts we have concluded with the customer with
regard to these goods as well as for any goods to be delivered in the future, including the work
carried out in this respect, increased by interest and costs and all our other claims in
connection with its failure in the performance of the contracts.
Insofar as we have any further claims on the customer than those referred to in Clause 9.1 and
we have delivered goods to the customer which are not subject to any retention of title, the
customer shall grant us a non-possessory pledge in respect of such goods as security for the
performance of its obligations and we hereby accept such pledge. Upon our first request the
customer shall sign a deed granting the pledge. The customer will guarantee that it is entitled
to pledge the goods and that the goods are not subject to any pledge and/or qualified rights,
aside from our rights.
The customer is entitled to resell or use the goods subject to retention of title or pledge in a
normal manner in the normal course of his business.
If the customer resells the goods we can impose an obligation on the customer to grant us a
(non-possessory) pledge on the claim on the buyer ensuing from the sale.
The customer shall treat the goods referred to in this clause with due care. It shall insure the
goods against all disasters on the basis of the invoice value. Upon our first request, the
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customer shall furnish us with names and addresses of the insurers and copies of the policies.
Furthermore, upon our first request, the customer shall grant us, insofar as such has not
already occurred by operation of law, a (non-possessory) pledge on its claims in relation to the
insurer.
Subject to the provisions of Clause 9.4 the customer may not pledge the goods referred to in
this clause to third parties or in any other way give, transfer or limit the legal or de facto power
of disposition in respect of such goods to our disadvantage.
Should the customer have any claims on us, the claims cannot be transferred, pledged or
otherwise encumbered.
Eigendomsvoorbehoud / bezitloos pandrecht
Alle goederen die wij aan de klant leveren, blijven ons eigendom totdat de klant al onze
vorderingen uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomsten met betrekking tot die
goederen en alle toekomstig te leveren goederen inclusief het daarvoor verrichte werk,
vermeerderd met interest en kosten, en al onze andere uit tekortkomingen in de nakoming
van de overeenkomsten door de klant voortvloeiende vorderingen heeft voldaan.
Voorzover wij naast de in artikel 9.1 genoemde vorderingen nog andere vorderingen hebben
op de klant en wij aan de klant goederen hebben geleverd waarop geen
eigendomsvoorbehoud van toepassing is, verleent de klant ons als zekerheid voor de
nakoming van zijn verplichtingen een bezitloos pandrecht op die goederen, welk bezitloos
pandrecht door ons wordt aanvaard. Op ons eerste verzoek zal de klant een akte waarin dit
pandrecht wordt verleend, ondertekenen. De klant garandeert dat hij gerechtigd is het
pandrecht op de goederen te verlenen en dat op de goederen naast onze rechten geen ander
pandrecht en/of andere beperkte rechten van toepassing zijn.
De klant heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud of pandrecht geleverde goederen
binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen of te gebruiken.
Indien de klant de goederen verkoopt kunnen wij de klant verplichten ons een (bezitloos)
pandrecht te verschaffen op de uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper.
De klant zal de in dit artikel vermelde goederen zorgvuldig behandelen en zal de goederen
voor de op de rekening vermelde waarde verzekeren tegen alle onheilen. Op ons eerste
verzoek zal de klant ons de namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen
verschaffen. Verder zal de klant ons op ons eerste verzoek, voorzover dat nog niet van
rechtswege is geschied, een (bezitloos) pandrecht op zijn vorderingen jegens de verzekeraar
verschaffen.
Met inachtneming van de bepalingen van artikel 9.4 mag de klant de in dit artikel genoemde
goederen niet aan derden verpanden of de wettelijke of feitelijke zeggenschap over die
goederen ten nadele van ons afgeven, overdragen of beperken.
Mocht de klant enige vordering op ons hebben, dan kan de klant deze vordering niet
verpanden, overdragen of anderszins bezwaren.

10. Quality and complaints
10.1 Immediately after delivery, and before storing or using the goods, the customer shall count,
measure, weigh and inspect the goods for visible and hidden defects that can be easily
detected.
10.2 Complaints relating to quantities, dimensions, weights, visible and hidden defects which can be
easily detected must be lodged with us in writing, immediately insofar as the nature of the
goods entails such and in other cases, within 8 days after delivery of the goods. Complaints
shall not suspend the customer's obligation to observe the agreed term of payment.
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10.3 The customer must accept the usual tolerance of 5% applicable within the industry with regard
to quantities, dimensions and weights.
10.4 Goods can only be returned to us if we have agreed to such and to the method of return
shipment in writing. The goods remain at the customer's risk.
10.5 If we deem the complaint well founded, we are entitled to retrieve the goods in question and
replace them with similar goods, or to issue the customer a credit note for an amount not
exceeding the invoice value of the retrieved goods, without being obliged to pay any other
compensation.
10. Kwaliteit en klachten
10.1 Onmiddellijk na levering en voor het opslaan of gebruik van de goederen dient de klant de
goederen te tellen, meten, wegen en ze te inspecteren op zichtbare gebreken en verborgen
gebreken die gemakkelijk ontdekt kunnen worden.
10.2 Klachten met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, gewichten, zichtbare en verborgen
gebreken die gemakkelijk te ontdekken zijn, dienen direct schriftelijk aan ons te worden
voorgelegd, voorzover de aard van de goederen dit met zich meebrengt en in andere gevallen
binnen 8 dagen na levering van de goederen. Klachten schorten de verplichting van de klant de
overeengekomen betalingstermijn in acht te nemen, niet op.
10.3 De klant dient de gebruikelijke, binnen de branche toegepaste tolerantie van 5% met
betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en gewichten te accepteren.
10.4 Goederen kunnen alleen aan ons geretourneerd worden als wij daarmee en met de wijze van
retourzending schriftelijk hebben ingestemd. Het risico van de goederen blijft berusten bij de
klant.
10.5 Indien wij de klacht gegrond achten, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te
nemen en ze te vervangen door soortgelijke goederen of aan de klant een creditnota af te
geven voor een bedrag tot hoogstens het rekeningbedrag van de teruggenomen goederen,
zonder verplicht te zijn enige andere vergoeding te voldoen.
11. Liability
11.1 Our liability is limited to the amount of the payment made by our insurer insofar as this liability
is covered by our insurance, increased by the deductible that applies.
In the event that the insurance does not offer any cover or does not effect payment in a
certain case our liability shall be limited to the amount not exceeding twice the invoice
amount.
11.2 Not eligible for compensation are:
- operating damage / consequential damage including for instance damage due to stagnation
and loss of profit;
- damage caused by intent or conscious recklessness on the part of auxiliary persons.
11.3 The above limitations do not apply in case damage is caused by intent or conscious
recklessness on our part.
11.4 We have the right to accept any limitations of liability of third parties on behalf of the
Customer. Any liability for default by said third parties shall be limited to the amount that
Customer would have received in case of a direct claim on said third parties.
11.5 Customer shall indemnify us from and against any claims of third parties with respect to
damage in connection with or resulting from the agreement that has been performed by us, in
case and insofar as we are not liable for said claims towards Customer under the provisions of
this Section.
11.

Aansprakelijkheid
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11.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door onze verzekering gedane
uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, vermeerderd
met het toepasselijke eigen risico.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde.
11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
- bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
11.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste >
roekeloosheid van ons.
11.4 Wij zijn gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens klant te
aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het
bedrag dat klant bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
11.5 Klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt
met of voortvloeit uit de door ons uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover wij
daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens klant aansprakelijk zijn.
12.

Dissolution
In all cases in which we dissolve an agreement with a customer by means of a written notice,
the customer shall compensate us for all losses, costs and loss of profit and return goods
already delivered by us. The goods remain at the customer's risk until these have been
received and approved by us. The obligation to pay damages and loss of profit does not apply
if we have dissolved the agreement on grounds of permanent force majeure as provided for in
Section 6.

12.

Ontbinding
In alle gevallen waarin wij een overeenkomst met een klant ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving, dient de klant alle verliezen, kosten en gederfde winst aan ons te
vergoeden en de reeds door ons geleverde goederen te retourneren. Het risico van de
goederen blijft bij de klant berusten totdat deze door ons zijn ontvangen en goedgekeurd. De
verplichting tot voldoening van schadevergoeding en gederfde winst is niet van toepassing
indien wij de overeenkomst op grond van blijvende overmacht zoals vermeld in artikel 6
hebben ontbonden.

13. Special goods
13.1 The customer must inspect samples of the special goods within 5 working-days after we have
sent them.
13.2 Unless explicitly otherwise agreed all models, moulds, samples, forms, drawings and all other
equipment and instructions relating to the making of special goods, which have not been
furnished to us by the customer, shall remain our property.
13.3 Drawings, knowhow and designs that we have made available to the customer, may not be
copied or made available for inspection by or disclosed to third parties without our written
permission. They must be returned to us immediately after use. Due to the mere breach of this
provision the customer shall forfeit in favour of ourselves an immediately payable penalty of €
50.000,- per event and of € 5.000,- for every day that the breach continues.
13. Speciale goederen
13.1 De klant dient monsters van speciale goederen binnen 5 werkdagen nadat wij ze hebben
toegestuurd, te inspecteren.
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13.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven alle modellen, matrijzen, monsters,
vormen, tekeningen en alle andere gereedschappen en aanwijzingen met betrekking tot de
vervaardiging van speciale goederen die niet door de klant aan ons zijn verschaft, ons
eigendom.
13.3 Tekeningen, knowhow en ontwerpen die wij aan de klant ter beschikking hebben gesteld,
mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan een derde ter inzage
gegeven of bekendgemaakt worden. Deze dienen onmiddellijk na gebruik aan ons
geretourneerd te worden. Door de enkele overtreding van deze bepaling verbeurt de klant ten
gunste van ons een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,- per gebeurtenis
en € 5.000,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt.
14. Applicable law/Competent court
14.1. All contracts made with us or obligations ensuing therefrom are exclusively governed by Dutch
law and are subject to Dutch private international law.
14.2 The applicability of the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna
Convention or CISG) is explicitly excluded.
14.3 Disputes will be brought before the competent court in ‘s-Hertogenbosch. We are also entitled
to bring the matter before the authorised court in the district in which the customer has its
residence.
14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1. Alle met ons gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verplichtingen worden
uitsluitend beheerst door Nederlands recht en daarop is Nederlands internationaal
privaatrecht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) is uitdrukkelijk
uitgesloten.
14.3 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Wij
hebben ook het recht de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rayon waarin de
klant is gevestigd.
15. Place of performance
Contracts are deemed to be performed at our registered office.
General Conditions of Sockshouse B.V. ,
having its registered and principal office in ‘s-Hertogenbosch at Larenweg no. 48 (5234 KA) The
Netherlands.
Sockshouse, April 2016
15. Plaats van uitvoering
Overeenkomsten worden geacht te worden uitgevoerd op onze plaats van vestiging.
Algemene Voorwaarden van Sockshouse B.V. ,
gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, aan de Larenweg nr. 48 (5234 KA), Nederland.
Sockshouse, april 2016
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