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Artikel 1: Algemeen 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle 
overeenkomsten met betrekking tot koop of met betrekking tot andere 
verplichtingen, waaruit voortvloeit dat de eenmanszaak met persoonlijke 
aansprakelijkheid ‘FortuneBelly’ goederen levert aan een natuurlijke of 
rechtspersoon, hierna te noemen: “de opdrachtgever”. 
1.2. Afwijkingen van overeenkomsten en van de inhoud van deze voorwaarden 
kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een verwijzing door de 
opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door 
FortuneBelly uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Artikel 2: Aanbieding 
2.1. Alle aanbiedingen van FortuneBelly zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding 
een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is gegeven. Gegevens in brochures, 
prijslijsten en Online shop van FortuneBelly zijn vrijblijvend en kunnen zonder 
voorafgaand bericht door FortuneBelly worden gewijzigd. Kennelijke drukfouten, 
rekenfouten en/of schrijffouten zijn voor FortuneBelly niet bindend en geven de 
opdrachtgever niet het recht deze als zodanig aan te houden. 
2.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door 
FortuneBelly onder te doen gebruikelijke omstandigheden en tijdens normale 
werkuren. 
 
Artikel 3: Overeenkomst 
3.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand 
op de dag van ondertekening van het contract door FortuneBelly of op de dag 
van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. mailbevestiging door 
FortuneBelly. 
3.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van 
FortuneBelly binden FortuneBelly niet, behoudens schriftelijke c.q. mail- 
bevestiging door FortuneBelly. 
 
Artikel 4: Prijs 
4.1. De door FortuneBelly opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, 
verzend/transportkosten en overige op de verkoop en levering vallende 
overheidslasten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst 



één of meerdere van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan — ook al 
geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden —is FortuneBelly 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
FortuneBelly zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 
brengen van prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling. 
4.2. Voor afleveringen per koerier, op verzoek van de opdrachtgever, worden de 
werkelijk gemaakte transportkosten volledig aan de opdrachtgever in rekening 
gebracht. 
4.3. Leveringen van FortuneBelly aan de opdrachtgever worden binnen 
Nederland overeenkomstig ontvangen verzendadres uitgevoerd. De kosten voor 
verzending van de leveringen aan de opdrachtgever worden door middel van 
een opslag over de netto factuurwaarde aan de opdrachtgever doorbelast. 
Aflevering buiten Nederland geschiedt geheel voor rekening van de 
opdrachtgever. 
4.4. FortuneBelly neemt geen emballage terug. 
 
Artikel 5: Betaling 
5.1. Betaling van facturen dient - behoudens andersluidende afspraken -, 
inclusief omzetbelasting en de toepasselijke toeslagen, zonder korting of 
verrekening van schulden, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op 
de op de factuur aangegeven bankrekening van FortuneBelly, bij gebreke 
waarvan de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim 
raakt. 
5.2. FortuneBelly is gerechtigd te allen tijde een afwijkende betalingsregeling in 
de overeenkomst op te nemen. 
5.3. FortuneBelly is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever voorschotten 
of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele kosten, die daaraan zijn 
verbonden, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
5.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de daarvoor geldende termijn betaalt, 
heeft FortuneBelly het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te 
brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende 
wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten. 
5.5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is hij, 
indien FortuneBelly zich tot een derde wendt teneinde betaling door de 
opdrachtgever te bewerkstelligen, naast de in art. 5.4 genoemde rente aan 
FortuneBelly ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% 
van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van EUR 500,-, 
onverminderd het recht van FortuneBelly volledige schadevergoeding te 
vorderen. 
5.6. Door FortuneBelly ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op 
de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het 
restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door de 
opdrachtgever vermelde strekking van de betaling. 
5.7. Klachten over facturen van FortuneBelly dienen binnen 14 dagen na 
factuurdatum onder opgave der bezwaren schriftelijk aan FortuneBelly te 
worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht 
met de factuur in te stemmen. 
 



Artikel 6: Levering / leveringstermijn 
6.1. De levering van de goederen geschiedt aan afleveradres, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. De op factuur in rekening gebrachte verzendkosten 
betreffen de werkelijke kosten ; wanneer deze onverhoopt achteraf hoger blijken 
te zijn zal nafacturering plaatsvinden. 
6.2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, 
die voor leveranties algemeen gebruikelijk te zijn. Opdrachtgever moet op het 
afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen 
van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten, zal de 
opdrachtgever voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter 
beschikking stellen. 
6.3. Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd 
tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip 
waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot 
een minimum wordt beperkt. FortuneBelly is gerechtigd nadere specifieke 
logistieke voorwaarden te stellen, c.q. zich onvoorzien presenterende kosten in 
rekening te brengen.  
6.4. Een enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen 
verzuim van FortuneBelly opleveren. Opdrachtgever zal in dat geval gerechtigd 
zijn – in goed overleg - te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke 
termijn zal plaatsvinden. 
6.5. FortuneBelly heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours 
af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar 
gewenste vorm te ontvangen. 
6.6. FortuneBelly levert zijn producten onder eigendomsvoorbehoud. 
6.7. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien FortuneBelly daartoe 
uitdrukkelijk schriftelijke c.q. per mail toestemming heeft verleend. 
6.8. FortuneBelly is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te 
factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 7: Reclames 
7.1. Indien de door FortuneBelly geleverde goederen waarneembaar niet aan de 
overeenkomst beantwoorden, is de opdrachtgever gehouden terstond bij 
aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te 
tekenen afleveringsbon. De afleveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving 
en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere 
gebreken dienen te geschieden binnen één werkdag nadat de opdrachtgever 
deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, 
doch uiterlijk binnen één dag na afleveringsdatum. 
7.2. Bij gebreke van tijdige reclame – overeenkomstig met de in 7.1 gemelde 
termijn - verliest de opdrachtgever zijn aanspraken jegens FortuneBelly en geldt 
de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de opdrachtgever in geval van 
tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds 
bestonden, zal FortuneBelly slechts verplicht zijn aan de opdrachtgever een 
vervangende partij ter beschikking te stellen. 
7.3. Naar eigen keuze van FortuneBelly kan zij, in plaats van het ter beschikking 
stellen van een vervangende partij, aan opdrachtgever het voor deze goederen 
reeds betaalde bedrag terugbetalen, dan wel opdrachtgever voor het voor deze 
goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren. 



7.4. Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1. gemelde termijn schriftelijk 
of per email worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, 
opgave van productienummers, etc. 
7.5. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling, dan 
wel de verpakking van het product door de opdrachtgever of derden. 
 
Artikel 8: Productbescherming 
FortuneBelly is bij uitsluiting van wie dan ook alleen gerechtigd het product (qua 
samenstelling en verpakking) in de markt aan te bieden. Het namaken en/of 
samenstellen van het product is verboden. De overtreder van deze bepaling is 
aansprakelijk voor het totaal van de geleden/te lijden schade.  
 
Artikel 9: Zorgplicht 
Opdrachtgever zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg 
behandelen en geen handelingen verrichten, waardoor de kwaliteit van 
FortuneBelly, dan wel de reputatie van het merk FortuneBelly zouden kunnen 
worden aangetast. 
 
Artikel 10: Ontbinding 
10.1. FortuneBelly is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de 
opdrachtgever is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende 
overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, 
indien: 
a.  opdrachtgever achterstallig is met de betaling van de verkoopprijs of van enig 
ander bedrag dat hij aan FortuneBelly is verschuldigd; 
b.  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard c.q.  opdrachtgever 
in liquidatie of insolventie geraakt c.q. opdrachtgever surséance van betaling 
vraagt c.q. de Wet schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlopig) op 
opdrachtgever van toepassing wordt verklaard. 
10.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in 
10.1, wordt elke vordering, die FortuneBelly op de opdrachtgever mocht hebben, 
terstond in zijn geheel opeisbaar. 
10.3. Indien een van de in 10.1 sub b. genoemde gevallen zich voordoet, is 
FortuneBelly gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de 
opdrachtgever is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende 
overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor 
het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 10.2. is van overeenkomstige 
toepassing. 
10.4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van FortuneBelly op 
volledige vergoeding van door haar geleden schade. 
 
Artikel 11: Overmacht 
11.1. Mocht FortuneBelly als gevolg van een haar niet toe te rekenen oorzaak 
(overmacht) niet in staat zijn om aan haar leveringsverplichting te voldoen, dan 
zal FortuneBelly gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van 
de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn 
beëindigd. 
11.2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel 
FortuneBelly als de opdrachtgever gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de 



andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte 
ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen. 
11.3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, 
onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transport-belemmeringen, 
ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, 
misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of 
bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie 
FortuneBelly een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van 
machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van FortuneBelly. 
11.4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van 
FortuneBelly, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming of de 
uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijven verhinderd of aanzienlijk 
moeilijker of kostbaarder maakt. 
11.5. Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, 
welke te wijten zijn aan het personeel van FortuneBelly. 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht 
Op overeenkomsten tussen FortuneBelly en opdrachtgever is Nederlands recht 
van toepassing. 
 
 
 


