
  
  

 

STANDAARDBEPALINGEN VAN DE DUITSE TEXTIELINDUSTRIE 

in de versie van 01-01-2020 

§ 1 Geldigheid 

1. De standaardbepalingen gelden uitsluitend tussen handelaren. 

2. Voor alle leveringen en diensten van de verkoper gelden uitsluitend de navolgende 

standaardbepalingen van de Duitse textielindustrie. De verkoper erkent de 

algemene voorwaarden van de koper niet, tenzij de verkoper de geldigheid ervan 

uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd. Dit geldt ook dan als de verkoper de 

diensten met kennis van tegenstrijdige of van de onderhavige standaardbepalingen 

afwijkende algemene voorwaarden zonder voorbehoud uitvoert. 

§ 2 Plaats van uitvoering, levering en aanvaarding 

1. De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de leveringsovereenkomst is de 

vestigingsplaats van de verkoper. 

2. De levering van de goederen geschiedt vanaf de binnenlandse fabriek. De 

verzendkosten zijn voor kosten van de koper. De koper kan de expediteur bepalen. 

De goederen dienen onverzekerd te worden verstuurd. Een bestelaankondiging 

kan worden overeengekomen. 

3. De verpakkingskosten voor speciale verpakkingen zijn voor rekening van de koper. 

4. Gesorteerde en bij combinaties van op de verkoop toegesneden deelleveringen 

dienen op tijd te geschieden en moeten vooraf worden aangekondigd. 

Ongesorteerde zijn alleen met toestemming van de koper toegestaan. 

5. Als door de schuld van de koper de aanvaarding niet op tijd plaatsvindt, heeft de 

verkoper naar keuze het recht om na afloop van een te bepalen termijn van 12 

kalenderdagen ofwel de goederen met directe opeisbaarheid in rekening te stellen 

(achterstallige factuur) of om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen of om 

schadevergoeding te eisen. 

§ 3 Bevoegde rechtbank 

De bevoegde rechtbank (ook voor wissel- en cheque-vorderingen) is naar keuze van 

de eiser de plaats van een Duitse vestiging van een van beide partijen. De eiser heeft 

ook het recht om bij het hoofdkantoor van de voor de verkoper verantwoordelijke vak- 

of kartelorganisatie een klacht in te dienen (Keulen). De rechtelijke instantie bij wie de 

zaak als eerste aanhangig is gemaakt, is verantwoordelijk. 

§ 4 Inhoud van de overeenkomst 

1. De levering van de goederen geschiedt op vastgelegde tijden (werkdag of een 

bepaalde kalenderweek). De verkoop wordt alleen in bepaalde hoeveelheden, 

artikelen, kwaliteiten en vaste prijzen afgesloten. Beide partijen zijn hieraan 

gebonden. Verkopen in consignatie en/of provisie worden niet toegestaan. 

2. Blokopdrachten zijn toegestaan en moeten bij het afsluiten van de overeenkomst 

worden geregeld. De aanvaardingstermijn mag ten hoogste 12 maanden bedragen. 



  
  

§ 5 Onderbreking van de levering 

1. In geval van onmacht, van een overeenkomst sluitende partij niet verschuldigde 

arbeidsgeschillen en andere niet verschuldigde bedrijfsstoringen die langer dan 

een week hebben geduurd of naar alle waarschijnlijkheid zullen duren, wordt de 

leverings- of aanvaardingstermijn zonder meer voor de duur van de belemmering, 

echter uiterlijk met 5 weken verlengd. De verlenging is alleen van toepassing als 

de andere partij onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de reden van de 

belemmering, zodra duidelijk wordt dat de leverings- of aanvaardingstermijn niet 

kan worden uitgevoerd. 

2. Als de levering of aanvaarding in de onder punt 1 genoemde gevallen niet binnen 

de verlengde leverings- of aanvaardingstermijn gebeurt, kan de andere partij na 

afloop van een te bepalen respijt van 12 kalenderdagen terugtreden van het 

contract. 

3. Eisen tot schadevergoeding zijn in de gevallen van punt 1 uitgesloten als de 

betreffende partij zijn plicht conform punt 1 is nagekomen. 

§ 6 Termijn voor nalevering 

1. Na afloop van de leveringstermijn wordt zonder verklaring een termijn voor 

nalevering van 12 kalenderdagen in gang gezet. Na afloop van deze termijn kan 

de koper door middel van een schriftelijke verklaring afstand doen van de 

overeenkomst. Als de koper schadevergoeding in plaats van levering wenst, moet 

hij de verkoper na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk een 

termijn van 4 weken toekennen. Deze wettelijke regelingen over de noodzaak van 

het toekennen van een termijn (§ 281 lid 2, § 323 lid 2 BGB) blijven onaangetast. 

2. Voor magazijngoederen die gereed zijn voor verzending en voor NOS-goederen - 

'Never-out-of-Stock' - bedraagt de termijn voor de nalevering 5 werkdagen. Als niet 

wordt geleverd, dient de koper onmiddellijk geïnformeerd te worden. In alle andere 

gevallen gelden de bepalingen uit punt 1. 

3. Voor afloop van de naleveringstermijn zijn eisen van de koper vanwege een te late 

levering uitgesloten, voor zover § 8 punt 2 en 3 niet van toepassing zijn. 

§ 7 Klachten 

1. Klachten dienen bij duidelijke gebreken uiterlijk binnen 12 kalenderdagen na 

ontvangst van de goederen aan de verkoper te worden geadresseerd. Verborgen 

gebreken dient de koper onmiddellijk na het vaststellen hiervan te melden bij de 

verkoper. 

2. Na het op maat maken of het op een andere manier bewerken van de geleverde 

goederen is elke klacht met betrekking tot gebreken uitgesloten. 

3. Geringe, technisch niet vermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, 

uitrusting of het dessin vallen niet onder gebreken. Dit geldt ook voor gangbare 

afwijkingen, tenzij de verkoper een levering volgens voorbeeld schriftelijk heeft 

toegezegd. 

4. In geval van gegronde klachten heeft de koper naar keuze van de verkoper het 

recht op verbetering of levering van vervangende goederen binnen 12 



  
  

kalenderdagen na de retourontvangst van de goederen. In dit geval zijn de 

vrachtkosten voor rekening van de verkoper. Als de verbetering niet is gelukt, heeft 

de koper alleen het recht om de koopprijs te verlagen of het contract te ontbinden 

voor zover § 8 punt 2 en 3 niet van toepassing zijn. 

5. Als de klacht niet tijdig wordt ingediend, gelden de goederen als goedgekeurd. 

§ 8 Schadevergoeding 

1. Aanspraken op schadevergoeding voor de koper zijn uitgesloten, voor zover in 

deze bepalingen niets afwijkends is geregeld. 

2. De uitsluiting in punt 1 is niet van toepassing voor zover een aansprakelijkheid 

volgens de wet productaansprakelijkheid, bij opzet, grove nalatigheid van 

eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevende medewerkers, in 

geval van arglist, het niet naleven van een aanvaarde garantie, in geval van 

verwijtbaar levensgevaar of letselgevaar of als er opzettelijke inbreuk op essentiële 

contractuele plichten bestaat; essentiële contractuele plichten zijn plichten waarvan 

de naleving de overeenkomst beïnvloeden en waarop de koper mag vertrouwen. 

Een eis tot schadevergoeding vanwege schending van essentiële contractuele 

verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische en voorzienbare 

schade, voor zover geen sprake is van een ander in paragraaf 1 genoemd geval. 

3. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper is niet gekoppeld aan 

de voorheen genoemde regelingen. 

§ 9 Betaling 

1. De factuur wordt op de dag van de levering resp. de terbeschikkingstelling van de 

goederen opgesteld. Het uitstellen van de opeisbaarheid (valutering) is principieel 

uitgesloten. 

2. Facturen dienen te worden voldaan: 

1. binnen 10 dagen vanaf factuurdatum en verzending van de goederen met 4% 

spoedkorting 

2. vanaf de 11e tot 30e dag vanaf factuurdatum en verzending van de goederen 

met 2,25% korting 

3. vanaf de 31e tot 60e dag vanaf factuurdatum en verzending van de goederen 

netto. Vanaf de 61e dag is er sprake van nalatigheid volgens § 286 lid 2 nr. 1 

BGB. 

4. Als in plaats van cash, cheques of overboeking door de verkoper een 

wisselbrief wordt aanvaard, zal bij het innen van de wissel na het nettodoel 

vanaf de 61e dag vanaf de factuurdatum en verzending van de goederen een 

toeslag van 1% van de wisselsom in rekening worden gebracht. 

3. In plaats van de voornoemde regeling kan als volgt worden gereguleerd, voor zover 

de koper zich hier minstens 12 maanden aan bindt:  

Facturen te voldoen met 4% korting op te voldoen met 2,25% korting op te voldoen 

netto op 

1e - 10e van een maand 15e van dezelfde maand 5e van de volgende maand 5e 

van de daaropvolgende maand 



  
  

11e - 20e van een maand 25e van dezelfde maand 15e van de volgende maand 

15e van de daaropvolgende maand 

21e - einde van een maand 5e van de volgende maand 25e van de volgende 

maand 25e van de daaropvolgende maand 

Voor het soort regeling zijn de punten 1-3 dienovereenkomstig van toepassing. 

4. Wijzigingen in de manier van regelen dienen 3 maanden van tevoren te worden 

aangekondigd. 

5. Betalingen worden altijd voor het vereffenen van de oudste schulden exclusief de 

opgelopen rente gebruikt. 

6. Doorslaggevend voor een tijdige betaling is de uiteindelijke creditnota op de 

rekening van de verkoper. 

§ 10 Betaling na opeisbaarheid 

1. Bij betalingen na opeisbaarheid wordt een rente van 9 procent bovenop de 

betreffende basisrente in het kader van § 247 BGB in rekening gebracht. Verder is 

§ 288 BGB van toepassing. 

2. Voor de volledige betaling van opeisbare facturen inclusief rente is de verkoper niet 

tot verdere levering uit lopende leveringsovereenkomsten verplicht. Het recht op 

een schadevergoeding als gevolg van het in gebreke blijven, blijft onaangetast. 

3. Bij een duidelijke achteruitgang van de activa zoals bijv. een dreigend faillissement 

of een achterstallige betaling, kan de verkoper bij alle leveringsovereenkomsten die 

berusten op dezelfde juridische overeenkomst, de hem opgedragen dienst 

weigeren of na het geven van een respijt van 12 kalenderdagen deze 

leveringsovereenkomsten opzeggen. Verder geldt § 321 BGB. § 119 InsO blijft 

onaangetast. 

§ 11 Schuldvereffening en inhouding 

De schuldvereffening en inhouding van opeisbare facturen is alleen toegestaan met 

onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen, voor zover het hierbij niet om 

schadevergoedingen gaat die in nauwe samenhang staan met de aanspraak van de 

koper op een feilloze naleving van het contract. 

§ 12 Eigendomsvoorbehoud 

1. De goederen blijven tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de levering 

van goederen uit de gehele zakelijke relatie, inclusief bijkomende vorderingen, 

aanspraken op schadevergoeding en verzilvering van cheques en wissels, 

eigendom van de verkoper. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook dan bestaan als 

afzonderlijke vorderingen van de verkoper in een lopende rekening zijn opgenomen 

en het saldo is nagetrokken en erkend. 

2. Als de voorbehouden artikelen door de koper tot een nieuw roerend goed worden 

gecombineerd, vermengd of verwerkt, zo geschiedt dit voor de verkoper zonder dat 

deze hierdoor wordt verplicht. Door het combineren, mengen of verwerken wordt 

de koper niet de eigenaar volgens §§ 947 ff. BGB van het nieuwe artikel. Bij 

combineren, vermenging of verwerking met niet de verkoper toebehorende 

goederen verwerft de verkoper mede-eigendom aan het nieuwe goed in verhouding 



  
  

met de factuurwaarde van zijn onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen ten 

opzichte van de totale waarde. 

3. Indien er voor de zakelijke afwikkeling tussen verkoper en koper een centraal 

regulerende instantie is ingeschakeld die het delcredere draagt, geeft de verkoper 

het eigendom bij verzending van de goederen af aan de centraal regulerende 

instantie met de uitgestelde voorwaarde van betaling van de koopprijs door de 

centraal regulerende instantie. De koper wordt pas na betaling door de centrale 

instantie vrijgesteld. 

4. De koper heeft alleen onder de volgende voorwaarden het recht om het product te 

verkopen of verder te verwerken: 

a) De koper mag de voorbehouden artikelen alleen onder normale zakelijke 

omstandigheden verkopen of verwerken, voor zover zijn financiële situatie niet 

naderhand duidelijk verslechtert. 

b) De koper draagt hiermee de vordering met alle bijkomende rechten uit de 

wederverkoop van de artikelen onder eigendomsvoorbehoud - inclusief 

eventuele saldovorderingen - over aan de verkoper. De verkoper aanvaardt 

deze overdracht. 

c) Als de goederen werden gecombineerd, vermengd of verwerkt en als de 

verkoper het mede-eigendom verlangt ter hoogte van de factuurwaarde, heeft 

hij het recht op vordering van de koopprijs evenredig de waarde van zijn 

rechten aan de goederen. 

d) Als de koper de vordering in het kader van echte factoring verkoopt, draagt de 

koper de vordering tegen de factor over op de verkoper en geeft hij zijn 

opbrengst uit de verkoop evenredig aan de waarde van de rechten van de 

verkoper aan de goederen door aan de verkoper. De koper is ertoe verplicht, 

de factor de overdracht te openbaren, als hij met de betaling van een factuur 

meer dan 10 dagen achterstallig is of als zijn financiële situatie duidelijk 

verslechtert. De verkoper aanvaardt deze overdracht. 

e) De koper heeft het recht, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, de 

overgedragen vorderingen in te trekken. De machtiging tot intrekking komt te 

vervallen bij achterstallige betalingen van de koper of bij een duidelijke 

verslechtering van de financiële situatie van de koper. In dit geval wordt de 

verkoper bij deze door de koper gemachtigd, de afnemer te informeren over de 

overdracht en de vorderingen zelf op te eisen. Voor het invorderen van de 

overgedragen vorderingen moet de koper de noodzakelijke informatie 

verstrekken en de controle van deze informatie toestaan. In het bijzonder dient 

hij de verkoper op aanvraag een nauwkeurige opsomming van de hem 

toekomende vorderingen met naam en adres van de afnemer, hoogte van de 

afzonderlijke vorderingen, factuurdatum etc. te overhandigen. 

5. Als de waarde van het voor de verkoper bestaande onderpand diens complete 

vordering met meer dan 10% overschrijdt, is de verkoper op wens van de koper in 

zoverre verplicht tot de vrijgave van onderpanden naar zijn keuze. 

6. Verpanding of in zekerheid brengen van de artikelen onder eigendomsvoorbehoud 

of de overgedragen vorderingen zijn ongeoorloofd. De verkoper dient onmiddellijk 

te worden geïnformeerd over beslaglegging onder vermelding van de schuldeiser. 



  
  

7. Als de verkoper bij het uitvoeren van zijn recht tot eigendomsvoorbehoud de 

geleverde goederen terugvordert, betekent dit niet automatisch een ontbinding van 

de overeenkomst. De verkoper kan zich tevredenstellen door eigenhandige 

verkoop van de teruggenomen artikelen. 

8. De koper beheert de artikelen onder eigendomsvoorbehoud kosteloos voor de 

verkoper. Hij dient ze te verzekeren tegen gangbare gevaren zoals bijv. brand, 

diefstal en water in gebruikelijke omvang. De koper draagt hiermee zijn aanspraken 

op schadevergoeding, waarop hij bij schade in bovengenoemde categorieën door 

verzekeringsmaatschappijen of andere vergoedingsplichtigen recht heeft, ter 

hoogte van de factuurwaarde af aan de verkoper. De verkoper aanvaardt de 

overdracht. 

9. Alle vorderingen evenals rechten voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud van 

alle in deze voorwaarden vastgelegde uitzonderingsgevallen blijven tot de volledige 

vrijwaring van voorwaardelijke verplichtingen (cheque-wissel), die de verkoper in 

het belang van de koper is aangegaan, bestaan. De koper heeft in geval van alinea 

1 principieel het recht om voor zijn vorderingen gebruik te maken van factoring. Hij 

dient echter voor het aangaan van voorwaardelijke verplichtingen de verkoper 

hierover te informeren. 

§ 13 Toepasselijk recht 

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Verdrag der 

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 11-04-1980 wordt 

uitgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


