
Algemene voorwaarden van Industrias Tip-Top & Cia B.V en Leañez International Corporation B.V. 
 

 

Artikel 1 – Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) wordt 

verstaan onder:  

• Leáñez: Industrias Tip-Top & Cia B.V en Leáñez 

International Corporation B.V. en Leañez International 

Corporation B.V. 

• Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leáñez 

een overeenkomst aangaat. 

• Overeenkomst: iedere aanvaarde aanbieding of offerte 

van Leáñez en iedere overeenkomst die tussen Leáñez en 

Klant tot stand komt, met inbegrepen ieder wijziging of 

aanvulling daarop. 

• Artikelen: alle stoffelijke Artikelen die het voorwerp zijn van 

een Overeenkomst. 

• Lokaal: het eiland waar zich een vestiging van Leáñez 

bevindt. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle 

overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige 

handelingen en rechtshandelingen van Leáñez en de klant 

ter zake, behoudens voor zover afwijkingen schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de 

Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Voor zover toepassing van enig beding uit deze 

Voorwaarden in strijd zou komen met enige bepaling in een 

schriftelijke overeenkomst - niet zijnde algemene 

voorwaarden - tussen Leáñez en Klant, blijft toepassing van 

dat beding achterwege, doch blijven de overige bedingen uit 

deze Voorwaarden onverminderd van kracht. 

Artikel 3 - Offerte, totstandkoming van overeenkomsten, 

opgave en aanduiding van Artikelen  

3.1 Een aanbieding en/of offerte is vrijblijvend en bindt 

Leáñez niet en geldt alleen als een uitnodiging tot het 

plaatsen van een bestelling, tenzij Leáñez uitdrukkelijk en 

schriftelijk een termijn voor de aanvaarding heeft gesteld. 

3.2 Calculatie- of schrijffouten e.d. in reclame-uitingen, 

aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen en/of 

andere bescheiden afkomstig van Leáñez, binden Leáñez 

niet. 

3.3 Bij koop tegen contante betaling wordt de 

Overeenkomst op het moment van betaling gesloten. Als 

bewijs hiervoor geldt de door Leáñez afgegeven 

aankoopfactuur. Bij koop op krediet komt de Overeenkomst 

tussen Leáñez en de Klant tot stand zodra de Klant de 

aankoopfactuur/aflevering bon/order acknowledgment voor 

ontvangst ondertekent waarop de aangekochte Artikelen 

vermeld staan. Indien de Artikelen op verzoek van de Klant 

zijn besteld, komt de Overeenkomst tot stand op het moment 

dat Leáñez de order aanvaardt, dan wel door Leáñez 

uitvoering aan de bestelling wordt gegeven. 

3.4 De Klant staat altijd in voor de juistheid van de door hem 

verstrekte gegevens.  

3.5  Leáñez is gerechtigd gemotiveerd een bestelling en/of 

aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere 

voorwaarden te verbinden, indien Leáñez gegronde reden 

heeft te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal 

voldoen. Deze grond kan onder meer zijn een concrete en 

recente negatieve ervaring van Leáñez met de Klant. 

Desgevraagd zal Leáñez de desbetreffende motivering 

schriftelijk aan de Klant verstrekken. 

Artikel 4 – wijzigingen en/of aanvullingen 

4.1 Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepalingen in 

een overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden slechts 

indien zij schriftelijk door Leáñez zijn vastgelegd en hebben 

alleen betrekking op de betreffende overeenkomst(en). 

Mondelingen afspraken, onverschillig van welke aard of 

door wie of wanneer gemaakt, missen elke rechtskracht, 

tenzij schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 5 – Prijzen 

5.1 De geldende verkoopprijzen zijn uitgedrukt in 

Nederlands Antilliaanse guldens op Curaçao of in 

Amerikaanse dollars bij de vestiging op Bonaire en 

Amerikaanse dollars bij de export. Verkoopprijzen zijn 

inclusief dan wel exclusief omzetbelasting, afhankelijk van 

de lokale wetgeving en/of het lokaal gebruik. 

5.2 Leáñez heeft altijd het recht de opgegeven en/of 

overeengekomen prijzen te verhogen. Dat kan onder andere 

in geval van een verhoging van de prijzen van derden te 

betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale 

lasten, vrachten, assurantiepremies, of andere 

kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen 

valutawijzigingen) en lasten (waaronder begrepen in- of 

doorvoerrechten). Indien een prijsverhoging binnen drie 

maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is 

klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden  

5.3 Leáñez is niet gebonden aan prijsaanduiding welke niet 

overeenkomt met de werkelijke prijs, dit indien deze foutief 

is opgenomen in een offerte, reclame-uiting of prijslijst. 

5.4 Voor de export zijn alle prijzen af fabriek (ex-works) te 

Curaçao. 

Artikel 6 – Leveringstijd  

6.1 Leáñez spant zich in om de door de Klant bestelde 

Artikelen te leveren binnen de door partijen 

overeengekomen levertermijnen. Overeengekomen 

levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als 

fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is 

overeengekomen. Alleen bij excessieve overschrijding 

(meer dan 6 weken) van de overeengekomen levertijd heeft 

de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de 

overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De Klant 

heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of 

schadevergoeding. 

6.2 Leáñez behoudt zich het recht voor om met de klant 

afspraken te maken op welke vaste dagen in de week 

geleverd zal worden (zogenaamde leverdagen). 

6.3 Leáñez behoudt zich het recht voor om orders te 

annuleren of Artikelen niet of later te leveren als gevolg van 

beschikbaarheid van voorraden of het stopzetten van 

productie van Artikelen.  De wederpartij heeft in dat geval 

geen aanspraak op enige boete-of schadevergoeding.  

6.4 Overschrijding van de levertermijn geeft de Klant geen 

recht op schadevergoeding 

Artikel 7 – levering 

7.1 Lokale levering geschied op het door de Klant 

opgegeven adres. 

7.2 Bij internationale leveringen geschied de levering af 

fabriek (ex-works) te Curaçao, op verzoek van de klant zal 

Leáñez zorgdragen voor het vervoer, waarbij alle kosten 

hiervan voor rekening en risico zullen komen van de klant, 

tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In 

samenspraak zal worden bepaald waar de Artikelen 

uiteindelijk geleverd zullen worden. 

7.3 Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake 

de afgeleverde Artikelen over op de Klant. 

7.4 Indien Klant de door hem bestelde Artikelen niet of niet 

tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering 

afneemt, is hij in verzuim, in dat geval worden de Artikelen 

retour genomen en gaan deze terug naar het adres van 

Leáñez.  Leáñez is in dat geval gerechtigd de overeenkomst 

met Koper te ontbinden en behoudt zich het recht voor om 

Naf 75,- ( of $50,-) per levering aan de klant door te rekenen, 

als de daadwerkelijk door Leáñez  gemaakte kosten hoger 

zijn dan Naf 75,-.($50,-) moet de klant de daadwerkelijk 

gemaakte kosten volledig vergoeden. 

7.5 Verkeerd geleverde Artikelen worden terstond bij 

leveren aan Leáñez gemeld, Leáñez zal deze Artikelen 

direct mee nemen en de Klant, zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 5 werkdagen een krediet factuur doen 

toekomen na inname van de verkeerd geleverde Artikelen. 

Artikel 8 - Betaling 

8.1 De Klant dient het aankoopbedrag te betalen van de 

Artikelen die hij op grond van de Overeenkomst afgeleverd 

heeft gekregen. 

8.2 Alle betalingen dienen te geschieden op het moment 

van aflevering, of ten kantore van Leáñez op het moment 

dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, of op een door 

Leáñez aan te geven andere wijze, vóór of bij aflevering van 

de Artikelen, tenzij anders is overeengekomen. 

8.3 De Klant dient het aankoopbedrag volledig, zonder 

korting of inhouding, te voldoen, tenzij de Klant en Leáñez 

een kredietovereenkomst sluiten ter (gedeeltelijke) 

financiering van de gedane aankopen. De Klant is niet 

bevoegd hetgeen zij aan Leáñez verschuldigd is te 

verrekenen met hetgeen Leáñez eventueel verschuldigd 

mocht zijn aan de Klant. 

8.4 Indien de Klant op basis van een kredietovereenkomst 

de verschuldigde termijnen niet op de afgesproken 

vervaldata betaalt, zal de Klant zonder dat enige 

ingebrekestelling nodig is een vertragingsrente van 1,5% 

per maand over het dan openstaande saldo verschuldigd 

zijn. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle 

maand. 

8.5 In geval van niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke 

nakoming van de kredietovereenkomst, is de Klant in 

verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.  Leáñez 

is in dat geval gerechtigd om haar vordering, inclusief de nog 

niet vervallen termijnen, zonder ingebrekestelling direct op 

te eisen en/of ter incasso uit handen te geven. 

8.6 De gegevens opgenomen in de administratie en andere 

schriftelijke stukken en/of databestanden van Leáñez 

strekken tot volledig bewijs, tenzij de Klant de onjuistheid 

daarvan heeft aangetoond. De Klant is verplicht adres- en/of 

naamswijzigingen alsmede overige voor Leáñez relevante 

gegevens schriftelijk en van tevoren aan Leáñez mede te 

delen. Alle gevolgen van niet of niet tijdig door de Klant aan 

Leáñez doorgegeven wijzigingen zijn voor rekening en risico 

van de Klant. 

8.7 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, 

deurwaarders- en/of advocaatkosten, zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, welke door Leáñez worden gemaakt 

teneinde nakoming van de verplichtingen van de Klant te 

bewerkstelligen, komen ten laste van de Klant. De 

buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de hoofdsom, 

met een minimum van Nafl. 500, = resp. resp. $ 500, =. 

Artikel 9 – eigendomsvoorbehoud 

9.1 De eigendom van de afgeleverde Artikelen gaat eerst 

over op de Klant nadat deze volledig heeft voldaan al 

hetgeen hij ter zake van de betreffende Overeenkomst en/of 

op elke andere grond aan Leáñez is verschuldigd of zal 

worden. 

9.2 Bij beslaglegging, surseance van betaling of 

faillissement, zal de Klant onmiddellijk de beslag leggende 

deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de 

eigendomsrechten van Leáñez. 

9.3 De Klant is verplicht om derden, aan wie de Klant het 

bezit van de door Leáñez afgeleverde Artikelen verschaft 

en/of voor wie de Klant werken uitvoert, te wijzen op het 

eigendomsvoorbehoud van Leáñez ten aanzien van deze 

Artikelen. 

9.4 De Klant zal de geleverde de nog niet betaalde Artikelen 

zo goed mogelijk bewaren onder de condities die te doen 

gebruikelijk voor de Artikelen die de klant onder zich houdt. 

Artikel 10 – Inspectie en Klachten 

10.1 De Klant is verplicht terstond na ontvangst de 

geleverde Artikelen te (doen) inspecteren, bij gebreke 

waarvan de Klant geacht wordt de leverantie te hebben 

goedgekeurd. Klachten geven de Klant geen recht om de 

betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op 

te schorten of te verrekenen. 

10.2 Artikelen waar klachten over zijn, zullen zo goed 

mogelijk door de klant worden bewaard zodat Leáñez in de 

gelegenheid kan worden gesteld een onderzoek te (doen) 

stellen naar de kwaliteit van het desbetreffende product 

(artikel 11 en 12). 

Artikel 11 – Omruilen van Artikelen 

11.1 Alleen Artikelen welke langer dan 6 maanden 

houdbaar zijn (uitgaande van de verloopdatum op de het 

product) kunnen worden geruild. De te ruilen Artikelen 

moeten over een geldig artikelnummer beschikken en de 

Artikelen moeten in de originele onbeschadigde verpakking 

zitten.  

11.2 Alleen onder door Leáñez aan te wijzen 

omstandigheden kan van artikel 11.1 worden afgeweken.  

11.3 Ruilen van Artikelen geschiet alleen op vertoon van de 

originele aankoopfactuur, of ondertekende factuur. 

11.4 De Artikelen moeten op de juiste temperatuur zijn 

bewaard, Artikelen die op een temperatuur beneden de 9 

graden Celsius zijn bewaard worden niet geruild. Artikelen 

die nat zijn geworden/geweest worden als gekoeld 

beschouwd en niet geruild of teruggenomen. 

11.5 De Artikelen moeten zich in de originele, 

onbeschadigde staat bevinden, verpakte Artikelen dienen 

zich in de originele verpakking te bevinden 

11.6 Leáñez zal geen geld teruggeven voor de in te ruilen 

Artikelen, het goed kan worden ingewisseld voor een ander 

goed of gekort worden op zijn kredietfaciliteit of kunnen 

worden gebruikt als korting op toekomstige aankopen bij 

Leáñez (dit tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is 

overeengekomen), de waarde van het goed zal zijn de 

waarde die het product heeft op het moment van aankoop 

door de Klant, zoals vermeld op de aankoopfactuur. 

11.7 Leáñez zal het/de om te wisselen product(en) 

inspecteren en bepalen of het product geschikt is om te 

ruilen, het oordeel van Leáñez is in deze altijd beslissend.  

Artikel 12- Garantie 

12.1 Artikelen die niet goed zijn kunnen worden omgeruild 

bij Leáñez, onder niet goed wordt verstaan Artikelen die 

binnen de houdbaarheidsdatum zijn, maar desondanks op 

het gebied van smaak, en/of kleur en/of geur en/of textuur 

en/of op welke andere wijze na openen van de fles niet zo 

zijn als dat het product behoort te zijn. 

12.2 Garantie wordt alleen gegeven op vertoon van de 

originele aankoopfactuur en geld tot 3 maanden na aankoop 

van het product. 

12.3 Artikelen die voor garantie in aanmerking komen 

moeten zo spoedig mogelijk na openen van het product ter 

inspectie ter garantie aan Leáñez worden aangeboden. Na 

inspectie kunnen de Artikelen worden omgeruild voor 

hetzelfde product of indien niet in voorraad een ander 

product van Leáñez. Voor het verkrijgen van garantie is het 

oordeel van Leáñez altijd doorslaggevend. 

12.4 Artikelen die door verkeerde opslag, verkeerde 

behandeling binnen de garantie zouden kunnen vallen zijn 

van garantie uitgesloten.  

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

13.1 Leáñez is niet aansprakelijk voor enige schade van de 

Klant en/of derden veroorzaakt door en/of toe te rekenen 

aan Leáñez en/of een persoon en/of goed waarvoor Leáñez 

aansprakelijk is. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid laat 

onverlet de verplichting van Leáñez om een verstrekte 

garantie als bedoeld in artikel 12 van deze Voorwaarden na 

te komen. De aansprakelijkheid van Leáñez is voor het 

overige dus volledig uitgesloten, behoudens voor zover 

daarvan in artikel 13.3 van deze Voorwaarden is afgeweken. 

13.2 Leáñez is nimmer aansprakelijk voor schade die het 

gevolg is van gebruik dat in strijd is met de eventuele 

gebruiksvoorschriften van het betreffende artikel. In het 

bijzonder sluit Leáñez aansprakelijkheid uit voor 

gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en/of 

milieuschade. 

13.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 blijft buiten 

toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of 

daaraan gelijk te stellen grove schuld van Leáñez en/of haar 

ondergeschikten, of indien aansprakelijkheid voortvloeit uit 

de wettelijke Artikelen aansprakelijkheidsregeling. 

Artikel 14 – Overmacht 

14.1 Indien Leáñez door een niet-toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen uit 

hoofde van een Overeenkomst jegens de Klant kan voldoen, 

zal de uitvoering van het betreffende deel van die 

Overeenkomst worden opgeschorst. 

14.2 Indien enige overmacht toestand twee (2) maanden 

heeft geduurd of zodra redelijkerwijs vaststaat dat deze 

tenminste twee (2) maanden zal duren, hebben beide 

partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden zonder dat partijen over en weer tot 

vergoeding van enige schade gehouden zijn. 

14.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 

Leáñez onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of 

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van 

haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leáñez kan 

worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde 

van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. 

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: 

staking, pandemie, extreme weersomstandigheden, 

stroomstoringen, brand, machinebreuk, stagnatie en/of 

maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het 

ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen 

vergunning en/of andere problemen die zich buiten de 

risicosfeer van Leáñez om manifesteren bij Leáñez, bij 

Leáñez’s toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door 

derden verzorgde transport. 

Artikel 15 – Verzuim en Ontbinding 

15.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige 

Overeenkomst en/of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, 

is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leáñez 

gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct 

daarmee samenhangende overeenkomsten (bijv. inzake 

transport door derden) op te schorten, totdat betaling 

voldoende zeker is gesteld, danwel die Overeenkomst en 

direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 16 - Slotbepalingen 

16.1 De Klant is zonder schriftelijke toestemming van 

Leáñez niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit 

hoofde van een Overeenkomst met Leáñez geheel of 

gedeeltelijk over te dragen. 

16.2 Alle geschillen tussen Leáñez en de Klant die 

voortvloeien uit of in verband staan met een tussen hen 

gesloten Overeenkomst, ook die welke spoedeisende 

beslechting behoeven, zullen uitsluitend worden voorgelegd 

aan het Gerecht in Eerste Aanleg, met zittingsplaats op het 

eiland van de vestiging van Leáñez waar(mee) de 

Overeenkomst is aangegaan. Dit laat onverlet het recht van 

partijen desgewenst beroep of cassatie in te stellen. 

16.3 Op deze verkoopvoorwaarden en alle overige 

overeenkomsten tussen Leáñez en de Klant is uitsluitend 

het recht van het (ei)land van de vestiging van Leáñez 

waar(mee) de Overeenkomst is aangegaan van toepassing. 

16.4 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het 

Nederlands en Gedeponeerd op 17 februari 2021 bij de 

Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao. 

 

 

 


