
 

 

Algemene verkoopvoorwaarden Stichting Mommerskwartier 

Algemene verkoopvoorwaarden Stichting Mommerskwartier waarvan het TextielMuseum, TextielLab, het 
Regionaal Archief  Tilburg en Stadsmuseum Tilburg onderdeel uitmaken, gevestigd te Tilburg aan de 
Goirkestraat 96 (5046 GN) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 18085741. 
 
Artikel 1: Begripbepaling 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  

1.1. Stichting Mommerskwartier: de rechtspersoon Stichting Mommerskwartier waarvan het TextielMuseum, 
TextielLab, het Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg onderdeel uitmaken, gevestigd te Tilburg 
aan de Goirkestraat 96 (5046 GN) en in geschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 
18085741, die deze voorwaarden toepast. 

1.2. Contractspartij: de natuurlijke persoon, vennootschap onder firma, maatschap, andere 
personenvennootschappen en/of rechtspersoon die met Stichting Mommerskwartier een overeenkomst is 
aangegaan, waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.  

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Mommerskwartier en Contractspartij en tevens tussen 
Stichting Mommerskwartier en derden, ter uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, met 
betrekking tot het vervaardigen en de verkoop van goederen en/of het verrichten van diensten. Hieronder valt 
mede, doch niet beperkt daartoe, de overeenkomst wasserijopdrachten, de overeenkomst groepsboekingen, 
de overeenkomst consignatieopdrachten en de overeenkomst collectieopdrachten.  
 
Artikel 2: Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Stichting Mommerskwartier en 
Contractspartij. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Contractspartij wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

2.3 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene 

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  
 
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen  

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Stichting Mommerskwartier zijn vrijblijvend en kunnen tot het moment dat 
Stichting Mommerskwartier de offerte heeft bevestigd worden herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt, 
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking op heeft in de tussentijd niet meer 
beschikbaar is.  

3.2. Stichting Mommerskwartier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de 
Contractspartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3. Een offerte van Stichting Mommerskwartier, wordt door Stichting Mommerskwartier schriftelijk bevestigd en 
door Contractspartij voor akkoord ondertekend, waardoor tussen Stichting Mommerskwartier en 
Contractspartij de Overeenkomst tot stand komt. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, 
nadat deze schriftelijk door Stichting Mommerskwartier zijn bevestigd. 

3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, alsmede eventuele  nog te maken kosten 
welke door Stichting Mommerskwartier en Contractspartij zijn overeengekomen, tenzij anders aangegeven. 
Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende 
na het tijdstip van de offerte, doch, voor het tijdstip van de levering, worden door Stichting Mommerskwartier 
aan Contractspartij in rekening gebracht. 

3.5. Indien de aanvaarding van het aanbod afwijkt van het in de offerte of aanbieding beschreven aanbod, is 
Stichting Mommerskwartier hieraan niet gebonden.  

3.6. Leveringen van huishoudelijke artikelen kunnen afwijken van hetgeen met Contractspartij is overeengekomen. 
Stichting Mommerskwartier behoudt zich het recht voor om tot 5% meer, dan hetgeen tussen Stichting 
Mommerskwartier en Contractspartij is overeengekomen, te leveren en te factureren.  
 
Artikel 4: Uitvoering, levering en contractsduur van de Overeenkomst 

4.1. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Stichting Mommerskwartier een termijn overeengekomen, 
dan is dit nimmer een fatale termijn. Stichting Mommerskwartier is derhalve nimmer aansprakelijk voor 
eventuele schade die ontstaat bij overschrijding van de termijn. Bij overschrijding van een termijn dient 
Contractspartij Stichting Mommerskwartier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  



 

Stichting Mommerskwartier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 
geven aan de overeenkomst. 

4.2. Stichting Mommerskwartier behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.  

4.3. Indien Stichting Mommerskwartier gegevens behoeft van Contractspartij voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist en 
volledig aan Stichting Mommerskwartier ter beschikking heeft gesteld. 

4.4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering door Stichting 
Mommerskwartier daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Stichting 
Mommerskwartier en Contractspartij tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst 
overgaan.  

4.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stichting Mommerskwartier een verzoek tot wijziging van de 
Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de 
in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

4.6. Levering vindt plaats op de tussen partijen overeengekomen tijd en plaats.  
 
Artikel 5: Overmacht 

5.1. Stichting Mommerskwartier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractspartij 
indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Stichting Mommerskwartier.  

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie is bepaald, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting 
Mommerskwartier geen invloed kan uitoefenen en waardoor Stichting Mommerskwartier niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet beperkt daartoe, storing in het 
bedrijf, breuk aan computers, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van 
overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Stichting 
Mommerskwartier.  

5.3. Stichting Mommerskwartier en Contractspartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten.  In geval van overmacht heeft Contractspartij geen 
recht op schadevergoeding. 

5.4. Voor zover Stichting Mommerskwartier ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen, is Stichting Mommerskwartier gerechtigd 
om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Contractspartij is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 
Artikel 6: Betaling 

6.1. De plicht tot betaling van Contractspartij  aan Stichting Mommerskwartier ontstaat door een door Stichting 
Mommerskwartier verzonden factuur aan Contractspartij  

6.2. Betaling door Contractspartij van de op de factuur vermelde verschuldigd(e) bedrag(en) aan Stichting 
Mommerskwartier dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op de 
op het factuur vermelde rekeningnummer of door contante betaling, tenzij lid 3 van dit artikel van toepassing 
is. 

6.3. In de volgende gevallen geldt in afwijking van lid 1 van dit artikel, betaling vooraf aan het uitvoeren van de 
Overeenkomst: 
a. Contractspartij is woonachtig buiten Nederland: bij de eerste opdracht wordt een voorschotfactuur 

gestuurd van 30 %. Enkel na ontvangst van het voorschotbedrag wordt uitvoering gegeven aan de 
overeenkomst door Stichting Mommerskwartier. De goederen worden pas verzonden na betaling van het 
gehele factuurbedrag; 

b. er sprake is van verschuldigde leges; 
c. bestelling plaatsvindt via postorder; 
d. foto’s worden gekocht bij het Regionaal Archief van Stichting Mommerskwartier; 
e. opdrachten voor de wasserij worden afgegeven: het te behandelen goed wordt enkel retour gestuurd / 

overhandigd na betaling van de gehele factuur; 
f. in nader te bepalen gevallen wordt een overeenkomst met debiteur pas aanvaard/uitgevoerd indien de 

gehele factuur is betaald.  
6.4. Indien er inkoopfacturen gestuurd zijn door Contractspartij aan Stichting Mommerskwartier wegens een 

levering van goederen of diensten, dan wordt de openstaande inkoopfactuur verrekend met openstaande 
bedragen van de verkoopfacturen. Indien er een restantbedrag resteert, dient dit bedrag alsnog door 
Contractspartij te worden voldaan.  

6.5. In geval het factuurbedrag een bedrag van € 2.500,- of hoger bedraagt, dient een aanbetaling van 30 % van 
het factuurbedrag te worden voldaan.  

6.6. Indien het factuurbedrag € 25,- of lager bedraagt, worden er administratiekosten van € 15,-- doorbelast aan 
Contractspartij door Stichting Mommerskwartier.  

6.7. Bij facturen voor werkzaamheden van de Wasserij, welke onderdeel vormt van Stichting Mommerskwartier, 
worden administratie- en verzendkosten ter grootte van € 17,50 doorbelast door Stichting Mommerskwartier 
aan Debiteur en dient de factuur, zoals reeds vermeld in artikel 6.3 onder punt e van deze algemene 
voorwaarden, geheel betaald te zijn voordat de goederen wordt geretourneerd.  

6.8. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt dat bij factuurbedragen voor groepsboekingen die een bedrag van € 
200,- of lager bedragen, een bedrag van € 15,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht aan 
Debiteur. 



 

6.9. Indien een Overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, behoudt Stichting Mommerskwartier zich het recht 
voor om voor elke deellevering separaat te factureren.  

6.10. Indien het op de factuur vermeld(e) bedrag(en) niet binnen de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn is 
voldaan, is Contractspartij vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment 
is de wettelijke (handels)rente, een bedrag ad € 15,- aan administratiekosten en eventuele te maken 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten kunnen ten allen tijde door Stichting 
Mommerskwartier in rekening worden gebracht.  
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud  

7.1. Alle door Stichting Mommerskwartier in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom 
van Stichting Mommerskwartier totdat Contractspartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is 
nagekomen, met inbegrip van alle renten en kosten. 

7.2. Door Stichting Mommerskwartier geleverde goederen, die op grond van lid 1 van dit artikel onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden vervreemd en mogen nimmer als betaalmiddel worden 
gebruikt. Contractspartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
of op enige andere wijze te bezwaren. 

7.3. Voor het geval dat Stichting Mommerskwartier haar in dit artikel genoemde eigendomsrecht wil uitoefenen, 
verleent Contractspartij alle nodige medewerking aan Stichting Mommerskwartier en/of een  door Stichting 
Mommerskwartier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stichting 
Mommerskwartier zich bevinden en die goederen terug te nemen.  

7.4. Contractspartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van Stichting Mommerskwartier veilig te stellen. 
 
Artikel 8: Eigendom 

8.1. Alle door Stichting Mommerskwartier vervaardigde goederen zoals, doch niet beperkt tot, productiemiddelen, 
halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, 
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho‚ films, micro- en 
macromontages, databestanden voor de aansturing van de benodigde machines, blijven te allen tijde het 
eigendom van de Stichting Mommerskwartier.  Stichting Mommerskwartier is niet gehouden afgifte te verlenen 
van de in dit artikel genoemde goederen.  
 
Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten 

9.1. Onverminderd hetgeen in voormelde artikelen van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Stichting 
Mommerskwartier zich de rechten en bevoegdheden voor die Stichting Mommerskwartier toekomen op grond 
van de Auteurswet.  

9.2. De in het kader van de Overeenkomst door Stichting Mommerskwartier tot stand gebrachte ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, etc, blijven 
eigendom van Stichting Mommerskwartier, ongeacht of deze aan Contractspartij of aan derden ter hand zijn 
gesteld, tenzij Stichting Mommerskwartier en Contractspartij anders overeenkomen. 

9.3. Alle door Stichting Mommerskwartier verstrekte stukken of zaken zoals, doch niet beperkt daartoe, ontwerpen, 
modellen, schetsen, tekeningen, films, litho, software, (elektronische) bestanden en geprinte, gebreide, 
getufte, geweven stoffen, etc., zijn uitsluitend bestemd om door Contractspartij te worden gebruikt ten 
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming 
van Stichting Mommerskwartier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden 
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

9.4. Contractspartij garandeert Stichting Mommerskwartier dat door de nakoming van de Overeenkomst en (met 
name) door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Contractspartij ontvangen goederen 
zoals, doch niet beperkt daartoe, ontwerpen, modellen, schetsen, tekeningen, films, fotografische opnamen, 
litho, software, (elektronische) bestanden, etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen 
doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het 
gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de 
onrechtmatige daad. Contractspartij vrijwaart Stichting Mommerskwartier zowel in als buiten rechte voor alle 
aanspraken die derden krachtens voormelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.  

9.5. Contractspartij verkrijgt na levering door Stichting Mommerskwartier het niet-exclusieve recht tot gebruik van 
de door Stichting Mommerskwartier in het kader van de Overeenkomst vervaardigd goed in de zin van de 
Auteurswet op grond van de in artikel 11 bepaalde voorwaarden. Dit gebruiksrecht geeft Contractspartij niet 
het recht tot verveelvoudiging van het goed op welke manier dan ook.  
 
Artikel 10: Licentie  

10.1. Toestemming voor gebruik door Contractspartij van een door Stichting Mommerskwartier vervaardigd goed, 
wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie, zoals die naar aard en 
omvang door Stichting Mommerskwartier is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging of de 
daarop toeziende factuur. 

10.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald in de Overeenkomst, geldt dat deze nimmer meer 
omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze 
zoals Stichting Mommerskwartier en Contractspartij bij het aangaan van de Overeenkomst hebben bedoeld.  

10.3. Contractspartij is nimmer bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.  
 



 

Artikel 11: Naamsvermelding 

11.1. Contractspartij zal de door Stichting Mommerskwartier gehanteerde merknaam als producent vermelden bij 
eventuele tentoonstellingen of bij  publicaties. 

11.2. Bij niet-nakoming van de verplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, komt Stichting Mommerskwartier 
een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Stichting Mommerskwartier gebruikelijk gehanteerde 
licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade. 

11.3. Wanneer Contractspartij schriftelijk toestemming heeft verkregen van Stichting Mommerskwartier om het werk 
te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam Stichting 
Mommerskwartier op deze reproducties wordt aangebracht. 
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid   

12.1. Indien Stichting Mommerskwartier aansprakelijk mocht zijn jegens Contractspartij, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.  

12.2. Stichting Mommerskwartier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting 
Mommerskwartier is uitgegaan van door of namens Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens.  

12.3. Stichting Mommerskwartier is enkel aansprakelijk voor directe schade van Contractspartij of derden die een 
rechtstreeks gevolg is van grove schuld en/of opzet aan de zijde van Stichting Mommerskwartier. Iedere 
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Mommerskwartier wordt uitbetaald. Indien de 
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is het de aansprakelijkheid beperkt tot het 
factuurbedrag dat is overeengekomen tussen Stichting Mommerskwartier en Contractspartij.  

12.4. Aansprakelijkheid van Stichting Mommerskwartier voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, 
inkomensderving, omzetverlies of winstderving en verlies aan levensgenot, is te allen tijde uitgesloten.  
 
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen  

13.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg en staan 
gepubliceerd op de website van Stichting Mommerskwartier www.mommerskwartier.nl.  

13.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Bedrijfsvoering van de Stichting 
Mommerskwartier.  

13.3. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
13.4. Ieder geschil tussen Stichting Mommerskwartier en Contractpartij ter zake de overeenkomst zal bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de Rechtbank Breda, tenzij Stichting Mommerskwartier en Contractspartij alsnog 
arbitrage of bindend advies overeenkomen.  
 

 

http://www.mommerskwartier.nl/

