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ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

In deze inkoopvoorwaarden 
worden de volgende termen in de 
navolgende betekenis gebruikt. 

1. More Than Gifts B.V.: de 
gebruiker van deze 
inkoopvoorwaarden, gevestigd te 
Beverwijk, ingeschreven in het 
Handelsregister onder KvK-
nummer 66872529. 

2. Leverancier: de natuurlijke of 
rechtspersoon, althans 
handelend in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, die met 
More Than Gifts B.V. een 
overeenkomst heeft gesloten of 
beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tussen de 
leverancier en More Than Gifts 
B.V. tot stand gekomen 
overeenkomst, waarbij de 
leverancier zich heeft verbonden 
tot de levering van producten, 
tegen de daarvoor tussen 
partijen overeengekomen prijs. 

4. Producten: alle in het kader van 
de overeenkomst door of 
namens de leverancier aan More 
Than Gifts B.V. te leveren zaken. 

5. Schriftelijk: zowel traditionele 
schriftelijke communicatie als 
digitale communicatie op te slaan 
op een duurzame 
gegevensdrager, zoals e-
mailcommunicatie. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn 
van toepassing op elk aanbod van 
More Than Gifts B.V., elk aanbod 
van de leverancier, almede 
iedere tot stand gekomen 
overeenkomst. 

2. Deze inkoopvoorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op 
overeenkomsten voor de 
uitvoering waarvan derden 
dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van de 
leverings- of andersluidende 
voorwaarden van de leverancier 
wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen voor zover partijen niet 
uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders zijn overeengekomen. 

4. Van het bepaalde in deze 
inkoopvoorwaarden kan 
uitsluitend schriftelijk worden 
afgeweken. Indien en voor zover 
hetgeen partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen, 
afwijkt van het bepaalde in deze 
inkoopvoorwaarden, geldt 
hetgeen partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van één 
of meer der onderhavige 
bepalingen laat de geldigheid van 
de overige bedingen onverlet. In 
een voorkomend geval zijn 
partijen verplicht in onderling 
overleg te treden teneinde een 
vervangende regeling te treffen 
ten aanzien van het aangetaste 
beding. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling 
in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN 
TOTSTANDKOMING VAN DE 
OVEREENKOMST 

1. Alle aanbiedingen en offertes 
afkomstig van de leverancier zijn 
onherroepelijk, tenzij daarop 
uitdrukkelijk is vermeld dat zij 
vrijblijvend zijn. More Than Gifts 
B.V. is nimmer verplicht een 
aanbod van de leverancier te 
aanvaarden en een order te 
plaatsen. 

2. Alle kosten in verband met het 
opstellen van een offerte of 
aanbieding door of namens de 
leverancier, komen voor rekening 
van de leverancier. 

3. De overeenkomst komt tot stand 
op het moment dat de order 
schriftelijk door More Than Gifts 
B.V. is bevestigd. Voor zover de 
bevestiging voorziet in, of 
vergezeld gaat met een 
specificatie van de bestelling 
(inkooporder), wordt geacht dat 
de inkooporder de bestelling en 
overige voorwaarden van 
uitvoering, juist en volledig 
weergeeft, tenzij de leverancier 
onverwijld na ontvangst van de 
inkooporder ter zake bij More 
Than Gifts B.V. reclameert. 

4. Indien de leverancier de 
overeenkomst namens een 
andere natuurlijke of 
rechtspersoon sluit, verklaart hij 
door het aangaan van de 
overeenkomst daartoe bevoegd 
te zijn. De leverancier is naast 
deze (rechts)persoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor alle uit die 
overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN 
LEVERING 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, geschiedt 
levering van de producten op 
locatie van More Than Gifts B.V.. 

2. De leverancier staat ervoor in dat 
de levering tijdig geschiedt, 
conform de overeengekomen 
leveringstermijn. Voorziet de 
overeenkomst niet in een 
leveringstermijn, dan dient 
levering uiterlijk binnen 30 dagen 
na totstandkoming van de 
overeenkomst plaats te vinden. 

3. Indien de leverancier de 
producten niet levert volgens de 
overeengekomen 
leveringstermijn, treedt het 
verzuim van de leverancier van 
rechtswege in. De leverancier is 
te allen tijde gehouden een 
vertraging of verwachte 
vertraging ten aanzien van de 
uitvoering van de overeenkomst, 
onmiddellijk aan More Than Gifts 
B.V. mede te delen. 

4. Alle tussen partijen 
overeengekomen 
leveringstermijnen betreffen 
fatale termijnen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. In geval van 
niet-tijdige levering treedt het 
verzuim van de leverancier van 
rechtswege in en behoudt More 
Than Gifts B.V. zich het recht voor 
de overeenkomst conform artikel 
6 met onmiddellijke ingang te 
ontbinden. Is uitdrukkelijk een 
niet-fatale termijn 
overeengekomen, dan treedt het 
verzuim van de leverancier niet 
eerder in dan na een schriftelijke 
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ingebrekestelling van More Than 
Gifts B.V..  

5. Het verzuim van de leverancier 
biedt More Than Gifts B.V. niet 
slechts het recht de 
overeenkomst te ontbinden, 
maar tevens het recht volledige 
vergoeding te vorderen van 
directe en indirecte schade, al 
dan niet in combinatie met 
ontbinding van de overeenkomst 
en/of opschorting van de 
overeengekomen tegenprestatie. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, zullen 
bestellingen niet in gedeelten 
worden geleverd. 

7. De leverancier is nimmer 
gerechtigd zijn 
leveringsverplichtingen op te 
schorten indien More Than Gifts 
B.V., al dan niet op grond van 
overmacht, tekortschiet in de 
nakoming van één of meer van 
zijn verplichtingen. 

8. De leverancier garandeert dat 
More Than Gifts B.V. het 
onbezwaarde eigendom over de 
producten verkrijgt, voorts doet 
de leverancier afstand van alle 
rechten en bevoegdheden welke 
hem toekomen op grond van het 
recht van reclame. 

9. Het eigendom van de producten 
en het risico van verlies en 
beschadiging daarvan gaat pas 
over op More Than Gifts B.V. op 
het moment dat de producten 
door of namens More Than Gifts 
B.V. in ontvangst zijn genomen. 

ARTIKEL 5. |  CONFORMITEIT 

1. De leverancier staat ervoor in dat 
de door hem geleverde 
producten aan de overeenkomst 
beantwoorden, de producten 
beschikken over de tussen 
partijen overeengekomen 
eigenschappen, de producten 
voldoen aan de bij of krachtens 
de wet en/of toepasselijke regels 
van zelfregulering en/of door 
More Than Gifts B.V. gestelde 
eisen (onder andere op het 
gebied van kwaliteit, gezondheid, 
veiligheid, milieu en reclame, 
zowel in het land van aflevering 

als in het land van bestemming), 
de producten zich in nieuwstaat 
bevinden, de producten vrij zijn 
van gebreken en rechten van 
derden, de producten zijn 
voorzien van alle gegevens en 
instructies benodigd voor een 
juist en veilig gebruik daarvan en 
een aanduiding bevat van de 
producent of van degene die de 
producten in de handel heeft 
gebracht. 

2. Indien de producten niet voldoen 
aan de voorwaarden als bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, zal de 
leverancier de producten voor 
zijn rekening en ter keuze van 
More Than Gifts B.V. op diens 
eerste verzoek herstellen, 
vervangen of het ontbrekende 
aanvullen, onverminderd het 
recht van More Than Gifts B.V. de 
overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en 
onverminderd alle overige aan 
More Than Gifts B.V. 
toekomende rechten, zoals het 
recht op schadevergoeding. 

3. Alle kosten die More Than Gifts 
B.V. in verband met het 
uitoefenen van zijn rechten als 
bedoeld in lid 2 maakt, komen 
voor rekening van de leverancier. 

4. In dringende gevallen of in geval 
redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de leverancier 
zijn verplichtingen uit lid 2 niet na 
zal komen, is More Than Gifts 
B.V. gerechtigd herstel, 
vervanging of aanvulling zelf uit 
te voeren of te doen uitvoeren en 
wel voor rekening van de 
leverancier. Het zelf (doen) 
uitvoeren van herstel, vervanging 
of aanvulling ontslaat de 
leverancier niet van zijn (verdere) 
verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING EN 
ONTBINDING 

1. More Than Gifts B.V. is, indien de 
omstandigheden dat 
rechtvaardigen, bevoegd de 
uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten of de 
overeenkomst met directe 

ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, indien en voor zover 
de leverancier zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst, waaronder 
mede begrepen het bepaalde in 
deze inkoopvoorwaarden, niet, 
niet tijdig of niet volledig nakomt, 
dan wel na het sluiten van de 
overeenkomst More Than Gifts 
B.V. ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de 
leverancier zijn verplichtingen 
niet zal nakomen.  

2. Indien de leverancier in staat van 
faillissement verkeert, enig 
beslag op zijn goederen is gelegd 
of anderszins niet vrijelijk over 
zijn vermogen kan beschikken, is 
More Than Gifts B.V. gerechtigd 
de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te 
ontbinden. 

3. Voorts is More Than Gifts B.V. 
gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden indien en voor zover 
zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of ongewijzigde 
instandhouding daarvan in 
redelijkheid niet van hem kan 
worden gevergd. 

4. De leverancier maakt nimmer 
aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband 
met het door More Than Gifts 
B.V. op grond van dit artikel 
uitgeoefende opschortings- of 
ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit hem kan worden 
toegerekend, is de leverancier 
verplicht alle directe en indirecte 
schade die More Than Gifts B.V. 
ten gevolg van de opschorting of 
ontbinding van de overeenkomst 
lijdt, te vergoeden.  

6. Indien More Than Gifts B.V. de 
overeenkomst op grond van dit 
artikel ontbindt, zijn alle 
vorderingen op de leverancier 
terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Indien de leverancier een 
overeengekomen of een hem op 
grond van enige wettelijke 
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bepaling toekomende 
bevoegdheid tot prijsverhoging 
uitoefent, is More Than Gifts B.V. 
bevoegd de overeenkomst, 
zonder nadere ingebrekestelling 
en zonder daarbij gehouden te 
zijn tot vergoeding van enige 
schade, met onmiddellijke ingang 
te ontbinden. 

2. Partijen zijn jegens elkaar
verplicht hun correcte btw-
identificatienummer te 
verstrekken. Indien de 
leverancier deze verplichting niet 
nakomt, zal de leverancier de 
btw, alsmede de andere 
bedragen die More Than Gifts 
B.V. verschuldigd mocht zijn als
gevolg van de niet nakoming van
deze verplichting, aan More Than
Gifts B.V. vergoeden.

3. Voor zover 
betalingsvoorwaarden niet 
uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen, zullen 
betalingen aan de leverancier 
geschieden binnen dertig dagen 
na factuurdatum, mits de 
producten aan de overeenkomst 
beantwoorden, de factuur 
correct geadresseerd en voor het 
overige volledig is en de 
leverancier voor het overige al 
zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst is nagekomen. 
More Than Gifts B.V. is 
gerechtigd zijn 
betalingsverplichtingen op te 
schorten voor zolang de 
leverancier zijn verplichtingen als 
bedoeld in de vorige zin niet 
nakomt. 

4. Betalingen geschieden in euro’s,
tegen de koers geldend op de
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

5. Indien More Than Gifts B.V. is
overgegaan tot betaling, houdt
dit op geen enkele wijze afstand
van recht in.

6. More Than Gifts B.V. is bevoegd
om bedragen die hij uit welke
hoofde dan ook verschuldigd is
aan de leverancier, te verrekenen
met de bedragen die More Than
Gifts B.V. van de leverancier te
vorderen heeft.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN 
VRIJWARING 

1. De leverancier is aansprakelijk 
voor alle directe en indirecte 
schade die More Than Gifts B.V., 
dan wel de (eind)afnemers van 
de producten of overige derden 
lijden als gevolg van een 
tekortkoming in de nakoming van 
de verplichtingen van de 
leverancier en/of in verband met 
een gebrek van/in het geleverde 
product (garantie en/of 
productenaansprakelijkheid en/
of als gevolg van het handelen of 
nalaten van de leverancier, zijn 
personeel of door hem 
ingeschakelde derden.

2. De leverancier is gehouden zich, 
voor zover mogelijk, te 
verzekeren tegen de schade als 
bedoeld in lid 1. De leverancier 
zal op zijn verzekeringspolissen 
doen aantekenen dat eventuele 
uitkeringen rechtstreeks 
geschieden aan de degene die de 
schade daadwerkelijk heeft 
geleden. De leverancier is 
gehouden More Than Gifts B.V. 
op eerste verzoek inzage te 
geven in de betreffen 
verzekeringspolissen.

3. De leverancier vrijwaart More 
Than Gifts B.V. van alle 
aanspraken van derden in enig 
verband met de uitvoering van de 
overeenkomst en het gebruik van 
de geleverde producten.

ARTIKEL 9. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke overeenkomst en alle 
daaruit tussen de leverancier en 
More Than Gifts B.V. 
voortvloeiende 
rechtsverhoudingen is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep 
doen op de rechter nadat zij zich 
optimaal hebben ingespannen 
om het geschil in onderling 
overleg te beslechten.

3. 
Tenzij de wet hiervan 
dwingend afwijkt, wordt 
uitsluitend de bevoegde rechter 
binnen het arrondissement van 
de vestigingsplaats van More 
Than Gifts B.V. aangewezen 
om van geschillen kennis te 
nemen.
4. 
De Nederlandse tekst van deze 
inkoopvoorwaarden is steeds 
bepalend voor de uitleg daarvan.
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