
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van “Aditio Gifts Gifts” 
 
 
 
1. Toepasselijkheid 

a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, 
overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Aditio Gifts (ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17279667) is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.  

b.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk 
tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan 
opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 

c.  Andere algemene voorwaarden, waaronder die van opdrachtgever, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet 
van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door Aditio Gifts afgewezen. 
 
2. Begrippen 
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder: 

a. Koper: iedere (rechts)persoon, tot wie de aanbieding is gericht dan wel met wie een overeenkomst is afgesloten, op grond 
waarvan Aditio Gifts een product en/of dienst levert tegen betaling van de koopprijs; 

b. Product: alle producten die door Aditio Gifts worden verkocht in het kader van de normale bedrijfsvoering 
c. Dienst: Alle diensten die door Aditio Gifts worden geleverd in het kader van de normale bedrijfsvoering. 
d. Koopprijs: de prijs die koper betaalt voor aankoop en levering van het product en/of de dienst; 
e. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Aditio Gifts en koper, waarbij koper Aditio Gifts de opdracht geeft het in deze 

overeenkomst genoemde producten/of dienst  te leveren tegen betaling van de koopprijs; 
f. Partijen: Aditio Gifts en koper 

 
3. Aanvaarding van opdrachten 

a. Alle aanbiedingen van Aditio Gifts zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het 
aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk 
door Aditio Gifts is bevestigd. 

b. In afwijking van het bepaalde van art. 6:225, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is Aditio Gifts in een geval als daarin 
bedoeld niet gebonden aan in de aanvaarding door de wederpartij voorkomende afwijkingen van het aanbod van Aditio 
Gifts, maar komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van Aditio Gifts. 

c. Aanbiedingen, overeenkomsten en wijzigingen van en aanvullingen op overeenkomsten binden Aditio Gifts alleen indien 
en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens Aditio Gifts bevoegdelijk zijn ondertekend. Op deze bepaling kan 
alleen Aditio Gifts een beroep doen. 

d. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is 
Aditio Gifts gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
 
4. Totstandkoming overeenkomst 

a. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Aditio Gifts worden herroepen, ook na aanvaarding van de opdrachtgever, 
mits de herroeping onverwijld geschiedt.  

b. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding of zoveel korter als in de offerte 
en/of aanbieding staat vermeld.  

c. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever dit schriftelijke aanbod (offerte) van door middel van een 
schriftelijke opdrachtbevestiging aanvaardt binnen de geldigheidsduur van de offerte. 

d. Aditio Gifts biedt ook de mogelijkheid om via de website https://Aditio Gifts-gifts.nl een offerte op te vragen. Bij het 
aanvragen van de offerte geeft de koper aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en kunnen deze direct 
ingezien / geprint / gedownload worden.  
 
5. Prijzen 

a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. / omzetbelasting en exclusief alle lokale belastingen, tenzij 
uitdrukkelijk is aangegeven dat dit erbij inbegrepen is, en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven lasten 
(waaronder – doch niet uitsluitend) importheffingen. Deze worden apart bij de klant in rekening gebracht.  

b. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in aanbiedingen van Aditio Gifts zijn gebaseerd op de soort en het aantal 
producten genoemd in de desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard, soort of aantal 
van het product of andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding, is Aditio Gifts niet 
gebonden aan de prijs en voorwaarden van zijn aanbieding.  

c. Aditio Gifts is gerechtigd de prijzen van de te leveren producten eenzijdig te verhogen. Aditio Gifts zal de opdrachtgever 
daar voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. 

d. In het geval Aditio Gifts eenzijdig een verhoging van meer dan 10% van de overeengekomen prijzen vaststelt, is de 
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden mits Aditio Gifts Gifts de producten nog niet heeft besteld bij zijn 
leverancier. Indien dat wel het geval is, dan is ontbinding niet mogelijk. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op 
deze grond ontbindt, is Aditio Gifts niet verplicht de schade te vergoeden die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als 
gevolg van de ontbinding. 
 
6. Betaling 
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a. Aditio Gifts behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen 
waarbij nakoming van zijn verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.  

b. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien 
de opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte van de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 14 dagen 
na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op onjuistheid van de 
factuur. 

c. Betaling geschiedt onder vermelding van het factuurnummer van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht. Bij het 
ontbreken van de vermelding van het factuurnummer geldt het bepaalde in artikel 6:43 lid 2 BW. 

d. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en 
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

e. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever derhalve zonder enige aanmaning 
of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. 

f. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Aditio Gifts met welke vordering ook van 
Aditio Gifts op de koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Aditio Gifts heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om 
vorderingen die hij heeft op de koper te verrekenen met eventuele vorderingen die de koper heeft op Aditio Gifts.  
 
7. Gevolgen van verzuim van de opdrachtgever 

a. Zodra de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de tussen partijen gesloten overeenkomst worden alle op dat 
moment nog niet opeisbare vorderingen van Aditio Gifts op die opdrachtgever terstond opeisbaar. 

b. In geval van verzuim van de opdrachtgever is opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte 
daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van de 
totale opeisbare som inclusief omzetbelasting en kosten dat niet is voldaan. 

c. In geval van verzuim van opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten van Aditio 
Gifts te vergoeden. De incassokosten worden berekend over overeenkomstig de Staffel BIK, zulks onverminderd het recht 
van Aditio Gifts om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.. Aditio Gifts is niet gehouden 
om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. 
 
8. Levering van producten/ levertijd 

a. De door Aditio Gifts bij de levering van het overeengekomen product opgegeven specificaties en termijnen zijn globaal en 
informatief en nimmer te beschouwen als fataal voor het door Aditio Gifts te leveren product, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Aditio Gifts verbindt zich ertoe zich in te spannen overeenkomstig de aangegeven 
specificaties en termijnen te leveren. Bij overschrijding bestaat evenwel geen recht op schadevergoeding, opschorting of 
ontbinding. 

b. Indien partijen een bindende termijn voor levering overeen zijn gekomen, is Aditio Gifts in geval van overschrijding daarvan 
eerst in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen. 
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij partijen dit vooraf 
nadrukkelijk overeen zijn gekomen. 

c. De in de overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de opdrachtgever in verzuim 
is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens Aditio Gifts of de periode waarin Aditio Gifts gerechtigd is zich op enig 
opschortingsrecht of overmacht te beroepen. 

d. Producten worden in beginsel bij de koper afgeleverd door (medewerkers van) Aditio Gifts dan wel door derden. De 
ontvanger dient de pakbon te tekenen als bevestiging van ontvangst van de producten. 

e. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Aditio Gifts de producten op een door de opdrachtgever 
opgegeven adres zal bezorgen, heeft Aditio Gifts aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op het adres 
aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de opdrachtgever. Aditio Gifts is niet gehouden te onderzoeken 
of de persoon die het product ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de opdrachtgever het juiste adres heeft 
opgegeven. Indien bij bezorging de producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de voorwaarden is 
bepaald omtrent aflevering met dien verstande dat het risico van de zaak overgaat op de opdrachtgever vanaf het tijdstip 
dat de producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn aangeboden. 

f. Het is Aditio Gifts toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk gedeelte gelden 
afzonderlijk de bepalingen omtrent aflevering in deze voorwaarden. 

g. Aflevering  kan ook geschieden op afhaal, maar alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen. Afhaal gebeurt dan 
doordat Aditio Gifts de producten op een door een op hem bepaalde plaats gereed zet waar deze producten na 
ondertekening van een ontvangstbewijs door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Indien een periode 
verstrijkt van 8 dagen nadat Aditio Gifts de opdrachtgever heeft gemeld dat de producten voor aflevering gereed staan 
zonder dat deze producten door de opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de 
opdrachtgever. Voorts wordt de opdrachtgever Aditio Gifts vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik 
van het bedrijfsterrein van 1% van het factuurbedrag per week of een gedeelte daarvan dat de producten op het terrein 
gereed staan. 

h. Nadat de producten ontvangen zijn, zijn deze voor risico van de opdrachtgever.  
 
9. Gebreken bij aflevering 

a. Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst 
beantwoorden en of de producten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld 
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op de pakbon, dan wel onverwijld per mail, aan Aditio Gifts gemeld te worden. Indien op de pakbon dan wel onverwijld 
per mail geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn vermeld, wordt vermoed dat de producten zonder dergelijke gebreken 
zijn afgeleverd.  

b. Niet-uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 2 weken na ontdekking of op het tijdstip waarop de gebreken 
redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan Aditio Gifts worden gemeld. Melding van niet uiterlijk waarneembare 
gebreken dienen in elk geval te geschieden binnen een termijn van 3 maanden na aflevering. Na verloop van deze termijn 
kan de opdrachtgever geen vordering meer instellen jegens Aditio Gifts op de grond dat de producten gebreken vertonen 
of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoorden. Hieronder is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot 
herstel c.q. vervanging van de zaak, schadevergoeding of het beroep op ontbinding van de overeenkomst. 

c. Bij tijdige melding van gebreken zal Aditio Gifts, indien en voor zover de melding naar zijn oordeel gegrond is, overgaan 
tot herstel of vervanging van het gebrek, tenzij de vergoeding van de waardevermindering van het product als een gevolg 
van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Aditio Gifts. In geen geval zal de waarde van de prestatie die Aditio Gifts 
verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van het geleverde product 
overstijgen. Aditio Gifts is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebrek. Evenmin is Aditio Gifts gehouden 
enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die hij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.  

d. Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Aditio Gifts, tenzij Aditio Gifts de zaken wenst terug te nemen als 
maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen dan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, producten door de opdrachtgever geretourneerd mogen 
worden, zal opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich 
in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retourzendingen inclusief transportkosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever, tenzij de producten met instemming van Aditio Gifts zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding 
van gebreken. Aditio Gifts zal de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten crediteren, verminderd met 
de gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de producten.  

e. Gepersonaliseerde en/of bewerkte producten worden nooit retour genomen. 
 
10. Bewerkte producten 

a. Indien Aditio Gifts van de opdrachtgever de opdracht krijgt tot levering van producten die overeenkomstig de wens van 
opdrachtgever worden voorzien van een (gedrukte) afbeelding of een andere bewerking, dient de opdrachtgever tijdig te 
zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat nodig is voor uitvoering van de 
opdracht.  

b. Aditio Gifts is uitsluitend gehouden voorafgaand aan de aflevering van een (digitale)  drukproef of monster ter goedkeuring 
aan de opdrachtgever te zenden indien dat voor of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de opdrachtgever 
is bedongen. In dat geval verplicht Aditio Gifts zich een drukproef c.q. een monster te tonen aan de opdrachtgever welke 
drukproef of monster geacht wordt door opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien de opdrachtgever niet binnen 5 
werkdagen daarna de drukproef of het monster schriftelijk en onder opgave van redenen heeft afgewezen. Opdrachtgever 
accepteert bij voorbaat geringe afwijkingen van de drukproef of het monster. Onder geringe afwijkingen vallen in elk geval, 
maar niet uitsluitend, verschillen in kleurschakeringen. Aan een dergelijke wijziging kan de opdrachtgever geen rechten 
ontlenen jegens Aditio Gifts.  

c. Alle kosten in verband met de door Aditio Gifts te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de 
bewerking van bewerkte producten zijn voor rekening van opdrachtgever.  

d. Aditio Gifts is gerechtigd maximaal 10% meer of minder dan de door opdrachtgever bestelde aantal bewerkte producten 
aan opdrachtgever te leveren en bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

e. Alle rechten van intellectuele eigendommen daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, auteursrechten, modellenrechten 
c.q. die verband houden met of rusten op de door Aditio Gifts bewerkte producten komen toe aan Aditio Gifts.  

f. Opdrachtgever draagt alle (hulp)materialen aan die zij aan Aditio Gifts ter beschikking heeft gesteld en die Aditio Gifts 
nodig heeft voor de bewerking van aan opdrachtgever te leveren producten waaronder, maar niet uitsluitend, mallen, films 
en gold masters in eigendom over aan Aditio Gifts. Indien bij gebruikmaking van (hulp)materialen (vorm)vereisten in acht 
genomen dienen te worden of enige nadere handeling moet worden verricht zal opdrachtgever aan de voltooiing of 
verrichting daarvan zijn medewerking verlenen.  

g. Alle kosten die Aditio Gifts in verband met de door Aditio Gifts te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de 
samenstelling en de bewerking van de bewerkte producten maakt worden uitzonderlijk aan opdrachtgever in rekening 
gebracht. De bepalingen van titel 7 afdeling 1 van boek 1 BW alsmede alle overige bepalingen van boek 7 BW die 
aanverwante zaken regelen zijn niet van toepassing op de werkzaamheden die Aditio Gifts ten behoeve van de 
opdrachtgever verricht zoals bedoeld in onderhavig artikel.  
 
11. Overmacht 

a. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door 
Aditio Gifts redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. Heironder wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen 
export- en/of importverboden, een door een derde aan Aditio Gifts opgelegd verbod om producten te leveren vanwege 
strijd met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de 
bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond en/of hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer 
en maatregelen van hogere hand zulks ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij Aditio Gifts of bij zijn 
toeleveranciers.  
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b. In geval van overmacht aan de zijde van Aditio Gifts heeft hij het recht om naar zijn keuze de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Aditio Gifts in enige door 
de opdrachtgever geleden schade te vergoeden verplicht is. Een dergelijke overmacht verschaft de opdrachtgever niet het 
recht de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade die zij lijdt als 
gevolg van de overmacht aan zijn zijde zo groot is dat van de opdrachtgever niet gevergd kan worden de overeenkomst 
na te komen.  
 

12. Eigendomsvoorbehoud 
a. Alle door Aditio Gifts aan de opdrachtgever geleverde producten worden overgedragen onder de opschortende voorwaarde 

dat de opdrachtgever alle vorderingen van Aditio Gifts op de opdrachtgever heeft voldaan. 
b. Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van Aditio Gifts wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in 

de nakoming van de overeenkomst.  
c. Indien Aditio Gifts goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Aditio Gifts tekort 

zal schieten, is Aditio Gifts gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na 
terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen producten. De 
marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de door Aditio Gifts in verband met 
de terugneming gemaakte kosten en eventuele andere bedragen ten aanzien waarvan Aditio Gifts zich jegens de 
opdrachtgever kon beroepen. 

d. Indien Aditio Gifts geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, 
vervormd of nagetrokken is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Aditio Gifts op eerste verzoek te verpanden. 
 

11. Ontbinding/ opschorting/ verrekening 
a. Indien de wederpartij enige verplichting jegens Aditio Gifts niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, 

surcéance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, in liquidatie komt te 
verkeren, op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt ontbonden, komt te overlijden, of indien op 
de goederen van de koper beslag wordt gelegd, heeft dit tot gevolg dat elke vordering van Aditio Gifts op de wederpartij 
onmiddellijk opeisbaar wordt, de koper op eerste verzoek van Aditio Gifts verplicht is binnen een daartoe door Aditio Gifts 
gestelde termijn een door Aditio Gifts verlangde zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen en dat Aditio 
Gifts gerechtigd is iedere nakoming van zijn verplichtingen op te schorten zolang de niet-nakoming door de koper 
voortduurt, dan wel ter keuze van Aditio Gifts de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Aditio Gifts op 
volledige schadevergoeding 

b. De opdrachtgever heeft niet het recht om zich jegens Aditio Gifts op het recht van ontbinding, opschorting, retentie of 
verrekening te beroepen. 
 
10. Aansprakelijkheid 

a. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Aditio Gifts is hij niet aansprakelijk voor schade die door de 
opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een gedraging van Aditio Gifts (of een persoon voor wie hij krachtens de wet 
aansprakelijk is) in de nakoming van de overeenkomst of anderszins.  

b. De omvang van de schadevergoeding die voortvloeit uit eventuele aansprakelijkheid van Aditio Gifts voor alle schade van 
de koper die op enigerlei wijze voortvloeit uit, dan wel verband houdt met, onderhavige overeenkomst, waaronder  - doch 
niet uitsluitend - schade verband houdende met of veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de 
overeenkomst of de levering van het product, is beperkt tot ten hoogste het totale gefactureerde bedrag onder aftrek van 
de materiaalkosten, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald dan wel EUR 5.000,00 indien Aditio Gifts geen beroep kan doen op een 
uitkering uit een aansprakelijkheidsverzekering. 

c. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Aditio Gifts is eventuele aansprakelijkheid van Aditio Gifts eveneens 
uitgesloten voor enige indirecte schade van de koper die op enigerlei wijze voortvloeit uit, dan wel verband houdt met, 
onderhavige overeenkomst, waaronder  - doch niet uitsluitend - schade verband houdende met of veroorzaakt door niet, 
niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst of de levering van het product, onder welke indirecte schade 
mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de gang van zaken bij de koper. 

d. Indien er sprake is van schade bij de koper waarvoor Aditio Gifts aansprakelijk is, heeft Aditio Gifts te allen tijde het recht 
de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is. 

e. De koper vrijwaart Aditio Gifts voor alle aanspraken die derden via de koper jegens Aditio Gifts pretenderen en uitoefenen 
ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband 
houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van het product door Aditio Gifts. 
 
11. Toepasselijk recht en geschillen 

a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van 
het Weens koopverdrag is uitgesloten. 

b. Alle geschillen, ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, die tussen partijen ontstaan, zullen 
bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. De Nederlandse rechter 
heeft exclusieve rechtsmacht. 
 
12. Overige bepalingen 
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a. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 
17279667. De voorwaarden liggen voorts ter inzage ten kantore en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens 
zijn deze algemene voorwaarden te vinden op https://Aditio Gifts-gifts.nl. 

b. Aditio Gifts behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
c. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) en/of algemene voorwaarden van Aditio Gifts met opdrachtgever 

niet of niet geheel rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl voorts 
partijen, voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen datgene wat 
wettelijk geoorloofd de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 
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