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Leveringsvoorwaarden boeken Detex Opleidingen B.V. 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van met 

Detex Opleidingen B.V. te Doorn (hierna: Detex) afgesloten overeenkomsten inzake de 

levering van door Detex ontwikkelde (les-)boeken, werkmappen en ander lesmateriaal 

(hierna afzonderlijk of tezamen te noemen: boeken), voor zover die levering niet 

plaatsvindt in het kader van een afgenomen cursus of training. 

2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bestelling van één of meer van de 

door Detex aangeboden boeken. Onder schriftelijke bestelling wordt ook verstaan 

bestelling per telefax. 

3. Detex levert niet rechtstreeks aan particulieren. 

4. Prijzen zijn vermeld in de meest recente prijslijst van Detex. Prijzen zijn in euro exclusief 

BTW. Per order worden administratie- en leveringskosten in rekening gebracht ten 

bedrage van € 15,00. 

5. Indien door scholen 15 stuks of meer van één titel tegelijk besteld wordt, dan wordt 10% 

op de koopprijs in mindering gebracht. 

Indien door boekhandels minder dan 15 stuks van één titel tegelijk besteld wordt, dan 

wordt 10% op de koopprijs in mindering gebracht. 

Indien door boekhandels 15 stuks of meer van één titel tegelijk besteld wordt, dan wordt 

20% op de koopprijs in mindering gebracht. 

6. De betalingstermijn, waarbinnen gefactureerde bedragen moeten worden voldaan, is 14 

dagen na factuurdatum. 

7. Indien aan Detex verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen 

worden betaald, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het 

openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na 

ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen 

worden gegeven, in welk geval naast het dan verschuldigde totale bedrag ook 

vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd is. De hoogte 

daarvan wordt bepaald op tenminste 15% van het totale, openstaande bedrag. 

8. Het auteursrecht van de (les-)boeken berust bij Detex. Voor het overnemen, opslaan en 

verspreiden van (delen van) de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, dient vooraf 

schriftelijke toestemming te worden verkregen van Detex. 

9. De levertijd van boeken is (binnen) twee weken na de datum van bestelling. 

10. De door Detex geleverde boeken blijven eigendom van Detex, totdat de wederpartij het 

daarvoor verschuldigde bedrag heeft voldaan. 

11. Per bestelling van 15 stuks kan één schriftelijke docententoelichting kosteloos worden 

meegeleverd. De wederpartij dient de docententoelichting dan voorafgaand te vermelden 

op de bestellijst.  

12. De wederpartij mag maximaal een tiende deel van het bestelde aantal boeken retour 

zenden, indien en voor zover de wederpartij de voorgenomen retourzending vooraf 

schriftelijk aan Detex meedeelt, de retourzending binnen twee maanden na de datum 

van levering door Detex ontvangen wordt, de verpakking compleet en onbeschadigd is 

en de verpakkingszegels niet zijn verbroken. De kosten van de retourzending zijn voor 

rekening van de afnemer. Bij creditering worden administratiekosten in mindering 

gebracht ten bedrage van 10% van de koopprijs. 

13. Reclamaties over geleverde boeken en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk 

binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Detex te worden 

gebracht. 
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14. Detex is niet aansprakelijk voor door de wederpartij of derden geleden schade, tenzij 

zulks het gevolg is van de opzet of grove schuld van Detex. De schadevergoeding is (in 

het laatste geval) beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidverzekering van Detex 

in het voorkomende geval uitkeert. 
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