
 
 
 
 
Algemene voorwaarden van Occure Company B.V., tevens handelend onder Occure, bestemd voor retailers. 
 
1. Algemene informatie over de 

verkoper van de producten 

Occure Company B.V   

POSTADRES    

Leeuwerikweg 50   

7971 DT Havelte  

    

LEVERADRES 

Zwanestraat 41 

9712 CK Groningen 

 

BTW: NL856119477.B01 

Kvk: 65454804 

2. Definities 

2.1. Voor de toepassing van deze 

algemene voorwaarden hebben de 

volgende termen de betekenis zoals 

hieronder vermeld.: 

Intellectuele eigendomsrechten: alle 

volledige, wereldwijde intellectuele 

eigendomsrechten en vergelijkbare 

aanverwante rechten in de ruimste zin 

van het woord, waaronder met name 

wordt verstaan - doch hiertoe niet is 

beperkt - het volgende (of aanspraken 

daarop): (1) handelsmerken (2) 

handelsnamen, (3) auteursrecht (4) 

rechten op tekeningen en/of 

modelrechten, (5) octrooien, (6) 

databaserechten, (7) knowhow en (8) 

domeinnamen, met inbegrip van 

eventuele toekomstige intellectuele 

eigendomsrechten, inclusief alle 

bevoegdheden die de betreffende 

nationale en internationale voorschriften 

daaraan kunnen toekennen 

Koper: De natuurlijke persoon of 

rechtspersoon handelende in de 

uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die 

de Producten voor eigen rekening en 

risico in de handel brengt. 

Levering: het moment dat de koper of 

een derde die handelt namens de koper 

daadwerkelijk bezit neemt van en 

controle krijgt over de producten. 

Offerte: Het schriftelijk dan wel 

mondelinge aanbod van Occure om 

tegen een bepaalde prijs een bepaalde 

hoeveelheid producten te leveren. 

Occure: de onderneming zoals 
beschreven in paragraaf 1. 

Overeenkomst: de schriftelijke 
vastgelegde afspraken tussen Occure 
en de koper ten aanzien van de levering 
van de producten. 
 
Partijen: Occure en de koper. 

Private Label: een concept waarbij 
producten worden geleverd dan wel 
geproduceerd door een bepaald bedrijf, 
om op de markt te worden gebracht 
door een ander bedrijf onder diens eigen 
merknaam. 

Producten: Kleding en toekomstige 
producten en diensten van Occure. 

Schriftelijk: Berichtenverkeer per brief, 

email, sms, what’s-app of overige 
vormen van elektronische geschreven 
communicatie. 
 
Verkoper: Occure Company B.V., 
gevestigd in Groningen handelend 
onder KvK nummer 65454804. Hierna te 
noemen “Occure”. 

Voorwaarden: De overhavige 
voorwaarden van Verkoper. 
 
3. Toepasselijkheid 

3.1. Deze voorwaarden zijn van 

toepassing op alle offertes en leveringen 

van, overeenkomsten met en betalingen 

aan Occure, in welke vorm deze dan 

ook tot stand komt. 

 

3.2. Door het plaatsen van een 

bestelling gaat de koper uitdrukkelijk 

akkoord met deze algemene 

voorwaarden.  

 

3.3. De algemene voorwaarden van 

Koper, hoe deze voorwaarden ook 

mogen heten en welke vorm zij ook 

mogen hebben, zijn niet van toepassing. 

 

3.4. De toepasselijkheid van de ‘United 

Nations Convention on Contract for the 

International Sales of Goods’ (het 

Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 

 

3.5. De voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing indien voor de uitvoering van 

de Overeenkomst diensten van derden 

worden betrokken. 

4. De overeenkomst (Offerte-Prijs-

Aanvaarding) 

4.1. Offertes, op welke wijze ook 

uitgebracht, zijn vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen 

anders is overeengekomen. 

4.2. Offertes van Occure kunnen enkel 

worden aanvaard zonder afwijkingen, 

tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

4.3. Occure waart zich vrij en is niet 

gebonden aan overduidelijke fouten of 

vergissingen in haar offertes. 

4.4. In het geval een offerte niet binnen 

veertien (14) dagen door de koper wordt 

aanvaard, komt de offerte automatisch 

te vervallen. Dit is slechts anders indien 

Occure aan Koper te kennen geeft dat 

dit niet het geval is. 

4.5. Occure heeft het recht om zonder 

opgave van redenen door Koper 

aanvaarde offerte binnen één (1) 

kalenderweek, na aanvaarding, te 

herroepen.  

4.6. Indien koper later dan acht (8) 

dagen na het aanvaarden van offerte, 

dan wel het tot stand komen van de 

overeenkomst, aangeeft deze geheel 

dan wel gedeeltelijk te willen ontbinden, 

is Koper aan Occure een boete 

verschuldigd van vijftig procent (50%) 

van de factuurwaarde van de 

overeenkomst respectievelijk het 

ontbonden gedeelte van de 

overeenkomst. Dit laat onverlet het recht 

van Occure op het vorderen van de 

volledige door haar geleden schade. 

4.7. Alle prijzen zijn exclusief 

(omzet)belasting en andere heffingen 

die van overheidswege worden 

opgelegd. Prijzen zijn exclusief verzend- 

en transportkosten, tenzij door Occure 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

aangegeven. 

4.8. De verzendkosten van de levering 

zijn €6,95 (per doos) en zullen worden 

doorberekend aan de Koper. 

4.9. In het geval blijkt dat een product te 

weinig besteld is zal Occure zich extra 

inspannen om met gezamenlijke Kopers 

alsnog tot een juiste afname voor 

productie te kunnen komen. Indien het 

niet haalbaar is om tot een, voor Occure 

commercieel verantwoorde hoeveelheid, 

te komen, is Occure op ieder moment 

gerechtigd om de overeenkomst met 

betrekking tot dat specifieke product te 

ontbinden. Occure zal in dat geval de 

koper een vervangend product 

aanbieden. De koper zal echter in geen 

geval gehouden zij om van dit 

vervangende aanbod gebruik te maken. 

4.10. Een overeenkomst komt enkel dan 

tot stand indien de Koper schriftelijk een 

opdracht tot levering doet dan wel de 

Offerte schriftelijk aanvaardt. 

 

4.11. In het geval Occure gebruik maakt 

van haar rechten als bedoeld in 

onderdeel 4.4, 4.5 of 4.10 van de 

Voorwaarden, is Occure niet gehouden 

tot het vergoeden van enige schade 

(direct dan wel indirect) van de Koper. 

5. Betaling 

5.1. Door het (mogelijk) toekennen van 

specifieke kenmerken aan het product 

van de Koper  ( Private Labe)l vereist 

Occure vijftig procent (50%) betaling bij 

in productie name vanaf de fabriek en 

vijftig procent (50%) vooraf aan de 

levering. Beide betalingen dienen te 

geschieden binnen tien (10) 

kalenderdagen na bevestiging van de in 

productie name,  respectievelijk 

melding, van de mogelijkheid tot 

levering.  



5.2. Koper dient de facturen van Occure 

te allen tijde te voldoen en is niet 

bevoegd tot verrekening, opschorting of 

schuldcompensatie. Dit geldt evenzeer 

voor die gevallen als bedoeld in artikel 7 

Garantie/Retouren van de voorwaarden. 

 

5.3. Occure heeft het recht de producten 

te leveren of te laten leveren onder 

rembours. 

5.4. Koper zal enkel door het verstrijken 

van de betalingstermijn als bedoeld in 

onderdeel 5.1 in verzuim zijn, zonder dat 

daartoe enige sommatie, 

ingebrekestelling of rechtelijke 

tussenkomst vereist is. Koper is in dat 

geval aan Occure een vertragingsrente 

verschuldigd van één procent (1%) van 

het betreffende factuurbedrag voor elke 

maand dat de koper in verzuim is, 

waarbij een deel van een maand als een 

gehele maand zal worden berekend, 

een en ander onverminderd het recht 

van Occure het nog openstaande 

bedrag direct en in zijn geheel op te 

eisen en onverminderd de overige aan 

Occure (alsdan) toekomende rechten, 

zoals het vorderen van de volledige 

schade die Occure door het verzuim van 

de koper heeft geleden en nog zal lijden. 

 

5.5. De kosten die Occure moet maken 

ter invordering van het verschuldigde 

bedrag komen voor rekening van de 

Koper. Hieronder valt (doch niet 

uitsuitend) incassokosten, zowel 

gerechtelijk als buitengerechtelijk met 

inbegrip van de daadwerkelijk te maken 

kosten van rechtsbijstand en juridisch 

advies (inclusief de kosten van een 

advocaat, deurwaarder of andere 

derden). Deze kosten bedragen ten 

minste vijftien procent (15%) van het te 

vorderen bedrag, te vermeerderen met 

omzetbelasting en met een minimum 

van tweehonderdvijftig (250) euro.  

 

 

5.6. Onverminderd de 

betalingsverplichting van Koper als 

bedoeld in het voorgaande lid, behoudt 

Occure zich het recht voor om de 

levering van Producten op te schorten, 

respectievelijk te staken en niet te 

hervatten zolang Koper niet aan zijn 

betalingsverplichting heeft voldaan. 

Occure is in dit geval niet 

verantwoordelijk tot vergoeding van 

enige schade (direct dan wel indirect) 

die koper hierdoor lijdt. 

 

5.7. In het geval van (dreiging van) 

faillissement, surseance van betaling of 

de stillegging of liquidatie van het bedrijf 

van Koper, is Occure onverkort 

gerechtigd tot uitoefening van hetgeen 

bepaald in artikel 5.6. 

6. Levering 

 

6.1. Een door Occure opgegeven termijn 

van levering geeft slechts een indicatie, 

tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen 

Partijen is overeengekomen dat dit een 

uiterste termijn betreft. 

6.2. Occure is, ook bij een 

overeengekomen uiterste termijn tot 

levering, eerst in verzuim nadat Koper 

hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld 

en hem een redelijke termijn tot 

nakoming heeft geboden.  

6.3. Occure is te allen tijde gerechtigd 

de Producten onder rembours af te 

(doen) leveren of om vooruitbetaling of 

zekerheidstelling in de door Occure 

gewenste vorm te verlangen. 

6.4. Occure is gerechtigd tot Levering en 

facturering van de Producten in 

gedeelten, tenzij Partijen schriftelijk 

anders overeen zijn gekomen. 

6.5. Levering geschiedt op het moment 

waarop de Producten de opslagplaats 

van Occure verlaten, tenzij anders is 

overeengekomen. Koper dient de 

verzendinstructies tenminste zes (6) 

dagen voor de voorziene 

leveringsdatum aan Occure te hebben 

medegedeeld. 

6.6. Occure is gerechtigd om verzending 

van de Producten te laten plaatsvinden 

vanuit een andere plaats dan haar eigen 

magazijn. Het magazijn van waaruit in 

dat geval wordt geleverd, wordt (tevens) 

aangemerkt als het magazijn van 

Occure. De bepalingen van de 

Voorwaarden zijn in dat geval onverkort 

van kracht. 

6.7. De Producten zullen door Occure 

worden bezorgd op het adres van de 

winkel(s) van Koper, tenzij Koper een 

ander bezorgadres heeft vermeld op het 

orderformulier. 

6.8. Alle risico’s ter zake van de 

Producten, waaronder begrepen risico’s 

ten aanzien van diefstal of beschadiging 

van de Producten, gaan over op de 

Koper op het moment van Levering.  

6.9. Afwijkingen in maat en aantal 

dienen binnen 8 dagen na ontvangst te 

worden gemeld aan Occure. 

7. Garantie/retouren 

7.1. Occure verleent de Koper een “No 

Claim” korting op de factuur. Binnen 

deze “No Claim” korting vallen alle 

eventuele defecte items. Buiten deze 

korting accepteert de Verkoper alleen 

retouren van artikelen met een claim die 

als “terecht” worden beschouwd.  

7.2. Een klacht is terecht als het artikel 

onvolkomenheden vertoont die te wijten 

zijn aan het design/ kwaliteit/ productie 

en betrekking hebben op een deel of de 

gehele productie van het artikel. 

Garantieperiode op kleding en 

accessoires is 6 maanden gerekend 

vanaf het moment van levering aan de 

Koper. 

7.3. Retourzendingen door Koper zijn 

alleen toegestaan indien Occure daartoe 

vooraf schriftelijk toestemming heeft 

verleend aan Koper. 

7.4. Koper dient retourzendingen te 

allen tijde schriftelijk aan te melden bij 

Occure. Occure verstrekt Koper in dat 

geval een retournummer. Indien een 

retour-zending geen retournummer 

bevat, is Occure in geen geval 

gehouden deze in behandeling te 

nemen. 

7.5. Koper is verantwoordelijk voor 

exacte overeenkomst tussen de 

aanmelding en de retourzending. In het 

geval een retourzending artikelen bevat 

die niet zijn aangemeld, worden deze 

verwerkt, maar niet gecrediteerd. 

Artikelen die niet zijn aangemeld worden 

na verwerking niet geretourneerd. 

7.6. Op het moment van retour 

verwerking zijn de goederen weer 

eigendom van Occure, mits anders 

overeengekomen. Aantal geregistreerde 

stuks door Occure’s Warenhuis is 

leidend. 

8. Overmacht 

8.1. Tekortkomingen van Occure in de 

nakoming van enige verplichting jegens 

Koper kunnen Occure niet worden 

toegerekend indien sprake is van 

overmacht aan de zijde van Occure. 

8.2. Van overmacht als bedoeld in het 

voorgaande artikellid is in ieder geval 

(doch niet uitsluitend) sprake indien 

Occure wordt geconfronteerd met een 

door een erkende vakbond 

georganiseerde staking, overmacht van 

toe leveranciers van Occure en indien 

Occure in het nakomen van zijn 

verplichtingen wordt beperkt door een 

handelen of na laten van een (lokale) 

overheid. 

8.3. Overmacht omvat (maar is 

uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, 

storingen, stakingen georganiseerd door 

een erkende bond en handelingen of het 

uitblijven hiervan van overheden, 

inclusief gemeenten.  

8.4. Alle bepalingen van deze paragraaf 

zijn tevens van overeenkomstige 

toepassing op de overmacht van de 

leveranciers van Occure en/of enige 

derden die zijn betrokken bij de 

productie en de levering van de 

producten. Alle gevallen van uitblijvende 

en/of late en/of gebrekkige uitvoering 

door de in deze bepaling genoemde 

partijen zal worden beschouwd als 

overmacht van Occure.  

9. Reclamaties en aansprakelijkheid 

9.1. Behoudens het overige bepaalde in 

de Voorwaarden is iedere 

aansprakelijkheid voor schade welke 

door Koper en/of Consument zou 

worden geleden, waaronder mede 

begrepen de schade die het directe of 

indirecte gevolg is van te late, 

onvoldoende of onjuiste Levering 

alsmede van ondeugdelijkheid van de 

door Occure verkochte Producten of 

onderdelen daarvan, uitdrukkelijk 

uitgesloten. Hetgeen in dit artikellid 

bepaald, lijdt slechts uitzondering in het 

geval van schadeclaims van 

Consumenten, gereclameerd bij Koper, 

voorzover deze zijn gebaseerd op de 

regeling van productaansprakelijkheid. 

9.2. In het geval Occure aansprakelijk 

zou zijn jegens Koper, waaronder 

begrepen wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de 

Voorwaarden of de Overeenkomsten die 

hierdoor worden beheerst, is Occure 

enkel gehouden tot vergoeding van de 

directe schade van Koper, tot maximaal 

het bedrag van de voor die 

Overeenkomst bedongen prijs (exclusief 

BTW). 

9.3. Indien de Overeenkomst strekt tot 

levering van meerdere soorten 

Producten, wordt de voor de 

Overeenkomst bedongen prijs als 

bedoeld in het voorgaande artikellid 

gesteld op die Producten die de directe 

schade hebben veroorzaakt. 



9.4. Koper dient alles in het werk te 

stellen om de schade te beperken. 

Occure is in geen geval gehouden over 

te gaan tot het vergoeden van schade 

die redelijkerwijze voorkomen had 

kunnen worden. 

9.5. De aansprakelijkheid van Occure 
voor schade door dood of lichamelijk 
letsel of wegens materiële beschadiging 
van zaken bedraagt in zijn totaal nooit 
meer dan een miljoen 
tweehonderdvijftigduizend euro 
(€1.250.000). 
 
9.6. Iedere vorm van gehoudenheid van 
Occure tot vergoeding van de schade 
van Koper komt te vervallen indien de 
schade (mede) het gevolg is van een 
omstandigheid die aan Koper kan 
worden toegerekend. 
 
9.7.De aansprakelijkheid van Occure 
wegens toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van de Overeenkomst 
ontstaat slechts indien Koper Occure 
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, waarbij een redelijke 
termijn ter zuivering van de tekortkoming 
wordt gesteld, en Occure ook na die 
termijn toerekenbaar tekort blijft schieten 
in de nakoming van haar verplichtingen. 
De ingebrekestelling dient een zo 
volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te 
bevatten, zodat Occure in staat is 
adequaat te reageren. 
 

9.8. Voorwaarde voor het ontstaan van 

enig recht op schadevergoeding is 

steeds dat Koper de schade zo spoedig 

mogelijk na het ontstaan daarvan 

schriftelijk bij Occure meldt. Iedere 

vordering tot schadevergoeding tegen 

Occure vervalt door het enkele verloop 

van een(1) jaar na het ontstaan van de 

vordering. 

9.9. Hetgeen bepaald in dit artikel geldt 
ook ten gunste van alle(rechts)personen 
waarvan Occure zich ter uitvoering van 
de Overeenkomsten bedient 
 

10. Privacy van de koper 

 

10.1. Occure behandelt alle 

persoonsgegevens die zij ontvangt van 

de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. 

Occure gebruikt de persoonsgegevens 

voor de uitvoering van de overeenkomst 

en de betaling en levering van de 

producten. Occure is bevoegd om 

gebruik te maken van de 

persoonsgegevens voor haar eigen 

promotieactiviteiten, zoals de Occure 

nieuwsbrief.  

11. Eigendomsvoorbehoud 

 

11.1. Alle aan de koper geleverde 

artikelen blijven eigendom van Occure 

totdat alle door de koper verschuldigde 

bedragen voor de geleverde of te 

leveren producten, alsmede alle andere 

bedragen die de koper is verschuldigd 

als gevolg van wanbetaling, volledig zijn 

betaald. 

11.2. Zo lang het eigendom van de 

producten niet is overgegaan op de 

koper, is de koper niet bevoegd de 

producten in onderpand te geven of 

enige derde er rechten op te verlenen. 

11.3. Zonder afbreuk te doen aan enige 

bevoegdheden heeft Occure het recht, 

zo lang als enige verschuldigde 

bedragen, waaronder in ieder geval 

begrepen bedragen die voortvloeien uit 

leveringen, niet zijn betaald, de 

geleverde artikelen terug te nemen/ op 

te halen. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

 

12.1. Alle intellectuele 

eigendomsrechten met betrekking tot de 

producten, alsmede alle andere 

documenten en materialen geleverd 

door Occure, zijn uitsluitend in handen 

van Occure.  

12.2. De koper verklaart op geen enkele 

wijze inbreuk te maken op de 

intellectuele eigendomsrechten van 

Occure of deze rechten ongeldig te 

maken en/of het eigendom van deze 

rechten in gevaar te brengen.  

12.3. Koper is enkel gerechtigd tot het 

(niet-exclusieve) gebruik van de 

Intellectuele Eigendomsrechten van 

Occure indien dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de Voorwaarden dan wel 

het adverteren voor en/of het verkopen 

van de Producten aan Consumenten. 

Het recht van Koper op het gebruik van 

de Intellectuele Eigendomsrechten 

eindigt gelijktijdig met het eindigen van 

de Voorwaarden dan wel 

samenwerking. 

12.4. Meer in het bijzonder is het Koper 
niet toegestaan om Intellectuele 
Eigendomsrechten of domeinnamen te 
registreren, dan wel bij het voeren van 
zijn onderneming handelsnamen of 
logo’s te gebruiken, waar de merken en 
handelsnamen van Occure onderdeel 
van uit maken of die verwarringwekkend 
overeenstemmen met het merk of 
handelsnaam Occure. 
 
12.5. Koper garandeert dat hij niets zal 
doen dat inbreuk maakt op de 
Intellectuele Eigendomsrechten van 
Occure of van derden waarbij Occure 
een (exclusieve) licentie heeft 
bedongen, deze rechten ongeldig maakt 
en/of de Intellectuele Eigendomsrechten 
in gevaar brengt. 
 

12.6. Het is Koper in geen geval 
toegestaan enige aanduiding 
betreffende de Intellectuele Eigendoms 
rechten van Occure op de producten 
zoals labels en etiketten te verwijderen, 
aan te passen, te vervangen, tenzij 
hiervoor schriftelijk toestemming is 
gegeven in geval van omzetting naar 
Private Label van de Koper.   
 
12.7. Indien mocht blijken dat derden 
inbreuk maken op de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Occure, of de 
Intellectuele Eigendomsrechten van 
Verkoper ongeldig (willen) maken of in 
gevaar (willen) brengen, zal Koper 
Occure hiervan onmiddellijk in kennis 
stellen. 
 

12.8. Occure zal met uitsluiting van 
ieder ander gerechtigd zijn om op te 
treden op grond van enige schending 
van zijn Intellectuele Eigendomsrechten 
of overige rechten, dan wel enige 
vordering die de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Occure in 
gevaar kan brengen. In het geval van 
inbreuk op de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Occure door 
derden, zal Koper op eerste verzoek van 
Occure om niet alle benodigde 
medewerking verlenen aan Verkoper. 
Koper is nadrukkelijk niet gerechtigd tot 
het starten van (juridische) procedures 
met betrekking tot de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Occure, zonder 
de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Occure. Occure is 
nimmer verplicht om maatregelen te 
treffen tegen derden in geval van 
(mogelijke) inbreuk op zijn Intellectuele 
Eigendomsrechten. 
 
12.9. Niets uit de informatie en/of 
publicaties van Occure omtrent de 
Producten, daarbij inbegrepen de door 
Occure ter beschikking gestelde 
afbeeldingen en teksten, mag zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Occure worden aangepast, 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook. 
 
12.10. In het geval Koper in strijd 
handelt met één of meerdere bepalingen 
van dit artikel, verbeurt Koper een direct 
opeisbare boete ad €50.000,-
(vijftigduizend euro) per overtreding, 
vermeerderd met€1.000,-(duizend euro) 
per dag of een gedeelte daarvan dat de 
overtreding voortduurt, onverminderd 
het recht van Occure om volledige 
schadevergoeding te vorderen. 
 
12.11. In geval van Private Label voor 
Koper berusten de intellectuele 
eigendomsrechten op dit Private Label 
bij Koper. Alle aansprakelijkheid met 
betrekking tot deze Intellectuele 
eigendomsrechten berusten eveneens 
bij Koper. 
 

12.12. Occure is derhalve niet 

aansprakelijk of verantwoordelijk voor 

de Intellectuele Eigendomsrechten die 

rusten op het Private Label van Koper. 

Occure accepteert dan ook geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade die het 

gevolg is van het (onrechtmatig) gebruik 

van de Intellectuele eigendomsrechten 

op het Private Label van Koper. 

12.13. Bij verbreking van de relatie 

tussen Occure en de 

Opdrachtgever/Koper van het Private 

Label (anders dan Occure), blijft het 

eigendomsrecht van het Private Label 

van de Koper volledig bij de Koper, 

tenzij partijen anders overeenkomen.  

13. Doorverkoop 

 

13.1. De door Occure geleverde 

producten mogen niet over verpakt en in 

andere verpakkings-eenheden dan de 

originele worden verkocht dan na 

uitdrukkelijk schriftelijke toestemming 

van Occure.  

 

13.2. Occure is niet aansprakelijk voor 

de gevolgen indien de Koper (onder zijn 

private label) in zijn hoedanigheid van 

wederverkoper een door Occure 

vervaardigd product met een verkeerd 

advies aan de gebruiker verkoopt. 

 

13.3. De Koper is niet bevoegd door 

Occure vervaardigde producten te 

exporteren, zonder dat Occure daarvan 

in kennis wordt gesteld en goedkeuring 

daaraan heeft verleend.  

 

13.4. Doorverkoop van producten onder 

het Private Label is alleen 

voorbehouden aan de wettige eigenaar, 

die tevens opdrachtgever is. 

13.5. De Koper zal bij het verkopen 

onafhankelijk zijn in zijn imago, prestige 

en integriteit en onafhankelijk van 

Occure. Koper is echter verplicht zich te 

conformeren aan de minimale 

verkoopprijs die door Occure wordt 

opgelegd.  



14. Overdraagbaarheid 

 

14.1. Het is door de afnemer niet 

toegestaan zijn rechten en of 

verplichtingen voortvloeiende uit de met 

Occure gesloten overeenkomst over te 

dragen.  

14.2. Overdracht van rechten en/of 

verplichtingen is alleen mogelijk nadat 

de afnemer Occure hiervan op de 

hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke 

schriftelijke instemming van Occure 

heeft gekregen.  

14.3. Het bepaalde in lid 1 en 2 geldt 

tevens voor producten welke Occure 

voor de afnemer onder private label 

heeft vervaardigd.  

15. Beëindiging van de voorwaarden 

en de overeenkomsten 

15.1. De Voorwaarden zijn 
eeuwigdurend van krachten en kunnen 
niet door Partijen worden opgezegd of 
ontbonden. 
 

15.2. Met betrekking tot de 
Overeenkomsten die worden beheerst 
door de Voorwaarden is Occure 
gerechtigd om deze Overeenkomsten 
op te zeggen bij aangetekend schrijven, 
met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie(3) maanden. 

 
15.3. Occure is gerechtigd de 
Overeenkomsten die worden beheerst 
door de Voorwaarden met onmiddellijke 
ingang te ontbinden indien; 
(a)Koper tekortschiet in de nakoming 
van een verplichting uit de 
Voorwaarden, waaronder begrepen de 
verplichtingen die volgen uit eventuele 
bijlagen. 

(b)Het faillissement van Koper wordt 
aangevraagd dan wel Koper zelf zijn 
faillissement aanvraagt, of Koper in 
staat van faillissement wordt verklaard; 
(c)(Voorlopige) surseance van betaling 
wordt verleend ten aanzien van Koper; 

(d)Koper over gaat tot staking van (een 
belangrijk deel van) zijn onderneming, 
waaronder begrepen liquidatie van de 

onderneming of de inbreng van de 
onderneming in een op te richten of 
reeds bestaande vennootschap; 
(e)Een besluit tot ontbinding van Koper 
als rechtspersoon wordt genomen. 
 
15.4. In het geval Occure in één van de 
gevallen als bedoeld in onderdeel 12.3. 
besluit tot ontbinding van de 
Overeenkomsten, is Occure onder geen 
beding gehouden de door Kope geleden 
schade te vergoeden of tot restitutie 
over te gaan van reeds ontvangen 
gelden. 
 
15.5. In het geval de Overeenkomst(en) 
word(t)(en) beëindigd, zal Koper alle 
Producten dan wel overige zaken en 
materialen die toebehoren aan Occure, 
die in het kader van de Voorwaarden of 
de daardoor beheerste Overeenkomsten 
in het bezit van Koper zijn gesteld, direct 
en zonder dat Verkoper daarvoor enige 
vergoeding verschuldigd is, aan Occure 
worden terug geleverd. 
 
15.6. Bedragen die Occure voorafgaand 
aan de ontbinding aan Koper heeft 
gefactureerd in verband met hetgeen zij 
ter uitvoering van de Voorwaarden heeft 
ontvangen, blijven onverminderd 
verschuldigd en worden op het moment 
van de ontbinding direct opeisbaar. 
 
16. Geheimhouding 
 
16.1. Koper is zowel tijdens als na 
afloop van de Overeenkomsten tot 
geheimhouding verplicht van al hetgeen 
hij uit hoofde van de Voorwaarden en de 
Overeenkomsten kennis heeft kunnen 
nemen omtrent de Producten en het 
bedrijf van Occure. 
 
16.2. Hetgeen in onderdeel 9.1.bepaald 
geldt onverkort voor de medewerkers 
van Koper. Koper legt zijn medewerkers 
een geheimhoudingsplicht op. 
 
16.3. Koper vrijwaart Occure voor 
eventuele overtredingen van Koper en 
zijn medewerkers ten aanzien van de 
geheimhoudingsplicht. 
 

 

17. Varia 

17.1. Wijzigingen in de Voorwaarden of 
aanvullende bepalingen zijn alleen van 
kracht indien deze schriftelijk zijn 
vastgelegd en indien Occure hier 
expliciet mee akkoord is gegaan. 
 
17.2. De nietigheid van een clausule in 
de Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat 
de gehele Voorwaarden nietig zijn. 
Indien er sprake is van een nietige 
clausule 
dan zullen Partijen in onderling overleg 
treden om een rechtsgeldige bepaling 
daarvoor in de plaats te stellen, dat in 
zijn geheel de strekking van de 
Voorwaarden behouden blijft. 
 
17.3. In het geval Occure om haar 
moverende redenen afstand doet van 
enig recht of Koper op een andere wijze 
tegemoetkomt, zullen deze 
tegemoetkomingen beperkt zijn tot de 
omstandigheden van dat specifieke 
geval en hebben deze geen enkele 
invloed op de rechten die Occure in 
andere situaties tegen Koper kan doen 
gelden. 

 

18. Rechtskeuze en forum 

 

18.1. Op deze algemene voorwaarden 

en enige overeenkomsten die daarmee 

verband houden is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing.  

18.2. Alle geschillen tussen partijen 
voortvloeiend uit of anderszins verband 
houdend met overeenkomsten of deze 
algemene voorwaarden zullen zoveel 
mogelijk in overleg worden opgelost. Elk 
geschil dat niet door de partijen wordt 
opgelost, zal worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Groningen, tenzij 
Occure besluit gerechtelijke stappen te 
ondernemen tegen de koper de 
bevoegde rechter in een andere staat op 
plaats van vestiging. 

 


