Consignatieovereenkomst
De ondergetekenden:

1
”Spreukenland” of een door haar aan te wijzen rechtspersoon thans gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan de Dollard 11,
8032 KA te Zwolle ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur de heer A.N.M. van der Voort,
hierna te noemen: ”Spreukenland”
en

2
de heer, mevrouw ............................................................................. die als contractant, eigenaar, vennoot, directeur of bestuurder
handelt en als zodanig vertegenwoordigd:

3 Leveringsadres
Naam, Eigenaar: ....................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: ....................................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................................
Postcode: ...................................... Plaats: ...........................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................... Mobiel: ............................................................................................
Email: .....................................................................................................................................................................................................
Naam agent: ...........................................................................................................................................................................................
Uitleen van: spreuken met of zonder lijst

4 Facturatieadres
Naam: .....................................................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................................
Postcode: ..................................... Plaats: ….......................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................

Vermelden op website Spreukenland:

ja / nee

Website: ............................................................................................................

Link opnemen op website Spreukenland: ja / nee

BTW-nr.: ............................................................................................................

KVK-nr.: ................................................................

IBAN-nr.: ............................................................................... bij ............................................. te .......................................................

hierna te noemen: “wederverkoper”
IN AANMERKING NEMENDE:
dat Spreukenland de wederverkoper wenst te voorzien van Spreuken met en zonder lijst op consignatiebasis, ten gevolge waarvan Spreukenland de voorraad Spreuken met en zonder lijst ten behoeve van de winkel van wederverkoper voorfinanciert, dat
wederverkoper geen modelrisico loopt en marge ontvangt voor de verkoopinspanning en ná verkoop de verkochte Spreuken aan
wederverkoper worden gefactureerd. Betalings termijn is 7 dagen na factuur datum.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. consignatie, Spreukenland verklaart aan wederverkoper in consignatie ten verkoop te hebben gegeven, gelijk wederverkoper
verklaart van Spreukenland in consignatie ten verkoop te hebben aanvaard en ontvangen voor een tijd van ……………………………
met ingang van …………………………...... en voorts onder de navolgende bepalingen dat het aantal van artikelen dat in consignatie
zal worden gegeven door partijen in onderling overleg is vastgesteld.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud, de in artikel 1. genoemde goederen blijven eigendom van Spreukenland, die daarover te allen tijde
geheel of gedeeltelijk zal kunnen beschikken, tot dat een derde de eigendom daarvan heeft verkregen.
Artikel 3.1. Omvang consignatiegoederen: Spreukenland zal er voor zorgdragen dat er bij wederverkoper voldoende Spreuken met
en zonder lijst aanwezig zijn. De initiële bepaling van de soorten goederen en de hoeveelheid daarvan geschiedt door Spreukenland,
Agent en/of Wederverkoper, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van wederverkoper. Het niet beschikbaar
zijn van bepaalde goederen, ook al is de aanlevering daarvan toegezegd, kan nimmer aanleiding vormen voor aanspraken op
schadevergoeding van wederverkoper op Spreukenland.

Spreukenland
Artikel 3.2. De initiële levering van goederen gebeurt conform de aan deze overeenkomst gehechte opgave. Deze opgave omschrijft
het geheel van geleverde producten, inclusief barcodes en geldende inkoopprijzen, welke eventueel aan wederverkoper kunnen
worden doorberekend bij verlies en/of diefstal. Deze opgave van geleverde goederen zal door beide partijen worden ondertekend en
is de basis voor verrekening aan het einde van de overeenkomst.
Artikel 3.3. Als de Wederverkoper besluit spreuken met en zonder lijst van Spreukenland in bruikleen te nemen is de minimale afname
van de consignatie artikelen 144 stuks. Bij losse afname van de consignatie artikelen hanteren wij een minimale afname van 24 stuks.
Artikel 4.1. Verkoopverplichtingen wederverkoper. Wederverkoper zal zich steeds volledig inzetten voor de verkoop van de goederen
aan de consument en de naleving van de uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiende verplichtingen. Wederverkoper verplicht
zich de goederen van Spreukenland in geen geval achter te stellen bij goederen. Alle in consignatie verkregen goederen dienen te
allen tijde zichtbaar voor verkoop in de winkel van wederverkoper geshowd te worden.
Artikel 4.2. De verkoop mag uitsluitend geschieden tegen contante betaling (pin- en chipbetaling daaronder begrepen). Indien
verkoop plaatsvindt tegen waardepapieren dan wel cheques zijn alle risico’s van niet of niet voldoende gedekt zijn daarvan voor
rekening van wederverkoper. Indien wederverkoper op krediet verkoopt, staat wederverkoper persoonlijk in voor de gegoedheid
van de koper. In dat geval verkoopt wederverkoper onder voorbehoud van eigendom van Spreukenland totdat de koopprijs volledig
betaald is.
Artikel 4.3. Alle onkosten verbonden aan de verkoop van consignatiegoederen komen voor rekening van wederverkoper en moeten
bestreden worden uit de provisie zoals bedoeld in artikel 9 van deze overeenkomst.
Artikel 5.0. Zorgplicht, wederverkoper is verplicht de goederen zorgvuldig te beheren en zorg te dragen voor het behoud ervan.
Wederverkoper is aansprakelijk voor elke beschadiging en verlies, met of zonder zijn toedoen aan de genoemde goederen
toegebracht of ontstaan.
Artikel 6.0. Verzekeringen, de goederen zijn door Spreukenland voor haar rekening verzekerd tegen transportschade. Voor verzekering
tegen alle mogelijke andere schade, waaronder schade ten gevolge van brand, diefstal, braak etc. dient de wederverkoper voor
eigen rekening te zorgen. Zodanige verzekering dient een dekking te verlenen op basis van netto verkoopwaarde.
Artikel 7.0. Verzending, verzendkosten van de consignatie artikelen zijn voor rekening wederverkoper. In geval dat de klant besluit
onze verkoopmolen in bruikleen te nemen, brengt Spreukenland hier kosten voor in rekening, afhankelijk van de afstand. Het
standaard bedrag voor afleveren kast is 25 euro binnen Nederland.
Artikel 8.0. Risico, schade aan de goederen ontstaan door wanbeheer en/of onvoldoende zorg dan wel andere schade voortkomend
uit enig risico dat ten laste van wederverkoper komt zal door Spreukenland aan wederverkoper in rekening worden gebracht.
Artikel 9.1. Garantie, indien wederverkoper aan zijn controleplicht zoals hieronder sub. 11 heeft voldaan, vrijwaart Spreukenland
wederverkoper voor aanspraken van de consument, voor zover deze aanspraak fabricagefouten betreffen en voor zover deze
aanspraken binnen een termijn van twee weken na aankoop door de consument, door de wederverkoper schriftelijk bij Spreukenland
zijn gemeld (evt. via e-mail).
Artikel 9.2. Bij een melding als in het vorige lid dient de wederverkoper, op verzoek van, het Spreukenland artikel waarop de klacht
ziet tezamen met de kassabon van wederverkoper aan Spreukenland te zenden, in welk geval Spreukenland vervolgens bepaalt
of het een klacht ten gevolge van een fabricagefout betreft, deze tijdig binnen de genoemde termijn van twee weken schriftelijk is
gemeld, in welk geval het inkoopbedrag aan wederverkoper zal worden gecrediteerd.
Artikel 10.0. Marge, aangezien de omstandigheden, alsmede de door wederverkoper te betalen omzetbelasting (B.T.W.) aan
veranderingen onderhevig kan zijn, heeft Spreukenland het recht om de inkoop- en adviesverkoopprijzen aan de hand van die
omstandigheden aan te passen.
Artikel 11.1 Afrekening / facturering / betaling, wederverkoper verplicht zich om de voorraad spreuken met en zonder lijst zoals die
initieel door Spreukenland wordt geleverd, minimaal in stand te houden. Dit gebeurt door verkochte Spreuken met en zonder lijst na
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te bestellen bij Spreukenland. Na ontvangst van de betreffende order zal wederverkoper via e-mail een bevestiging krijgen van de
order, inclusief specificatie van de order. Deze order zal binnen een termijn van 5 werkdagen worden verzonden, inclusief een aflever
bon en factuur. Bijzondere omstandigheden uitgesloten, zal de bestelling vijf werkdagen volgend op de dag van bestelling worden
afgeleverd bij wederverkoper.
Artikel 11.2. Door ondertekening van deze overeenkomst, verleent wederverkoper een machtiging aan Spreukenland om de bedragen
van de verkochte artikelen die Spreukenland per mail heeft doorgekregen van wederverkoper, te vorderen heeft van bovenstaand
bankrekeningnummer (zie artikel 2) die wederverkoper thans aanhoudt. De incasso zal geschieden binnen 5 werkdagen.

Spreukenland
Artikel 11.3. Het is wederverkoper bekend dat hij een verzoek tot terugboeking van de incassering tot zijn bank kan richten. Dit dient
te geschieden binnen acht werkdagen na de betreffende afschrijving. In zodanig geval zal Spreukenland direct de verzending van
nieuwe goederen aan wederverkoper opschorten. In zodanig geval heeft Spreukenland ten allertijden het recht, de al reeds in bezit
zijnde in consignatie verkregen goederen terug te vorderen. De bijkomende kosten zijn voor rekening wederverkoper.
Artikel 12.1. Controle, wederverkoper is verplicht binnen tweemaal 24 uren na ontvangst van goederen de juistheid en volledigheid
van de ontvangen goederen te controleren. Daarnaast dient er een controle op beschadiging plaats te vinden en of de pakbon
overeenkomst met het afgeleverde. Eventuele tekortkomingen dient hij onverwijld aan Spreukenland te melden, een en ander op
straffe van verlies van enige aanspraak te dier zake. Onze Spreuken met en zonder lijst zijn gemaakt van natuurlijke materialen,
Milieubezwaren zijn Spreukenland niet bekend.
Artikel 12.2. Wederverkoper is verplicht aan Spreukenland of de daartoe door haar gemachtigde(n) te allen tijde wanneer zij of
haar gemachtigde(n) dit verlangen de vrije toegang te verlenen tot alle vertrekken waarin de goederen worden bewaard, alsmede
Spreukenland in staat te stellen tot en behulpzaam zijn bij het controleren van de voorraden, c.q. omvang van de goederen.
Artikel 12.3. Wederverkoper zal Spreukenland te allen tijde toestaan een voorraadstaat aan de hand van de aanwezige voorraden
op te maken.
Artikel 12.4. Indien Spreukenland niet tijdig over de aan haar toekomende gelden kan beschikken, onder andere doordat incasso
niet mogelijk is, zal een wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht vanaf factuurdatum. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiende uit of verband houdende met het onderhoud, de bewaring, het terughalen
van de in consignatie gegeven goederen en de betaling van aan Spreukenland toekomende gelden, komen uitsluitend ten laste
van wederverkoper. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien Spreukenland een derde – zulks volstrekt aan haar ter
beoordeling – dient in te schakelen voor de incasso van het aan haar verschuldigde.
Artikel 13.0 Bewijs, wederverkoper verklaart zich ten aanzien van de aard en de hoeveelheid van de Spreukenland door geleverde
goederen en ten aanzien van de door wederverkoper verschuldigde gelden geheel akkoord met hetgeen de boekhouding van
Spreukenland zal uitwijzen, een en ander behoudens tegenbewijs door wederverkoper.
Artikel 14.1. Termijn en einde, deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen te allen tijde per
aangetekend schrijven worden opgezegd en beëindigd met een opzegtermijn van 10 werkdagen. Ongeacht of deze opzegging
door Spreukenland of door wederverkoper geschiedt, is wederverkoper verplicht uiterlijk 10 werkdagen nadat de overeenkomst is
geëindigd, de onder zijn berusting zijnde goederen ter beschikking te stellen aan Spreukenland of een door haar gevolmachtigde.
Bij opzegging door wederverkoper zullen de kosten voor het ophalen en vervoeren van de goederen, in rekening worden gebracht
bij wederverkoper.
Artikel 14.2 Spreukenland heeft het recht om 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst, zonder verdere verplichtingen de
overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat wederverkoper niet in staat is om gemiddeld één artikel per verkoopdag te verkopen.
Artikel 14.3. Bij beëindiging van de overeenkomst, zullen de alsdan aanwezige goederen, worden vergeleken met de initieel door
Spreukenland geleverde goederen conform de aan deze overeenkomst gehechte bijlage. Bij beschadiging en/of verlies zullen
de kosten hiervan zoals vermeld op de aan deze overeenkomst gehechte inkoopprijzen-overzicht worden doorberekend aan de
wederverkoper. Een bij terugname eventueel tekort aan goederen zal in rekening worden gebracht bij wederverkoper. Spreukenland
of een door haar gevolmachtigde zal hier op toezien bij wederverkoper.
Artikel 14.4. Spreukenland is gerechtigd de goederen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving bij wederverkoper weg te
halen en gelden, voortvloeiende uit de verkoop van de goederen onmiddellijk op te eisen, indien Spreukenland meent dat hiervoor
gegronde redenen aanwezig zijn.
Artikel 15.0 Toepasselijk recht en forumkeuze, op deze overeenkomst en de hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van
toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent dan wel voortvloeiende uit deze
overeenkomst.
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Artikel 16.1. Slotbepalingen, indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is of door een rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende
bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en zo min mogelijk afwijken -gelet op het doel en de strekking van
deze overeenkomst- van de niet-verbindende bepalingen.
Artikel 16.2. Behoudens schriftelijke kennisgeving door één der partijen aan de andere partij ter zake een adreswijziging, gelden in deze
overeenkomst genoemde kantooradressen van partijen als adressen aan welke partijen rechtsgeldig jegens elkaar kennisgevingen
kunnen verrichten.

Spreukenland b.v.
Artikel 16.3. Deze overeenkomst bevat alle afspraken die tussen partijen ter zake van de verrichting van de opdracht zijn gemaakt.
Onderhavige overeenkomst treedt in de plaats van alle mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen partijen ter zake de opdracht.
Artikel 16. 4. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe.
Artikel 16.5. Wijzigingen in of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na wederzijds akkoord tussen partijen
van kracht door middel van een door beide partijen ondertekend schrijven, dat aan deze overeenkomst wordt gehecht en daarvan
wordt geacht deel uit te maken.
Artikel 16.6. In geval van faillissement, surseance van betaling van wederverkoper, beslaglegging van welke aard ook onder
wederverkoper, inwilliging van een verzoek van wederverkoper aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor wederverkoper wordt benoemd, is
wederverkoper verplicht Spreukenland om onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen en tevens om de curator, beslag
leggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te verstrekken in de onderhavige consignatieovereenkomst. Alle schade
voortvloeiende uit het hiervoor vermelde komt voor rekening van wederverkoper.
Artikel 16.7. De bijlagen bij deze overeenkomst zijn onderdeel van de overeenkomst en vormen daarmee één geheel.
Enige verwijzing naar deze overeenkomst zal tevens een verwijzing naar de bijlagen inhouden.
Als bijlagen aan deze overeenkomst zijn gehecht:

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te
Datum

Handtekening				
Handtekening					Handtekening
Spreukenland					gemachtigde					wederverkoper.

spreukenland.nl

Dollard 11, 8032 KA Zwolle

