
LEVERINGSVOORWAARDEN ONDERNEMERS (wederverkopers) 

DE NOORDKROON BV, TEXEL

De Noordkroon B.V., Den Burg Texel, KvK 37071502, www.noordkroon.nl

Geldig na laatste wijziging: 6 mei 2018

Zeer verkorte versie:

1. Levering via webwinkel in Nederland, Duitsland, België
2. Bestellen uitsluitend via de webwinkel
3. Betaalmethode: na plaatsing bestelling in de webwinkel of op factuur
4. Leverdagen af De Noordkroon: maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
5. Minimaal orderbedrag per bestelling en per jaar € 65,- ex BTW
6. Franco levering vanaf € 350,- ex BTW
7. Verkoop van de Schapenwolcrèmes via internet (webwinkel) is niet toegestaan
8. Verkoop van De Noordkroon producten aan een andere wederverkoper is niet 

toegestaan
9. Verkoop buiten het bedrijfsadres uitsluitend in overleg 
10. Acties met verkoopprijzen of aantallen zijn slechts voorbehouden aan De Noordkroon
11. Een potentiële afnemer kan de prijslijst per mail aanvragen

Algemene Voorwaarden – uitgebreide versie

1. Product met een verhaal

1. De Texelse Schapenwolcrème van De Noordkroon (van oorsprong een 
schapenboerderij) is een product met een verhaal.  In de scheertijd verzamelde en 
sorteerde schapenboerin Renske de afgeschoren wol van de schapen. Zo ontdekte zij 
de verzachtende en helende werking van wolvet en ontstond het idee voor de 
Schapenwolcrèmes. Later is op soortgelijke wijze het idee voor de overige producten 
ontstaan.  

2. Wij zien persoonlijke contact als basis voor een goede samenwerking. Dit is ook van 
belang om het verhaal van de producten uit te dragen. U onderschrijft dit idee.  

2. Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, transacties en 
overeenkomsten waarbij partij is De Noordkroon BV, gevestigd te Den Burg Texel met 
als directeur Renske van den Tempel, meer gegevens vindt u bij paragraaf 15.
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2. Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de wederpartij die 
gebonden is aan deze voorwaarden. Met wederpartij worden bedoeld: 
wederverkopers, klanten en alle andere partijen gebonden aan deze voorwaarden.

3. Met wederverkopers worden ondernemers/bedrijven bedoeld die ingeschreven staan
bij de Kamer van Koophandel.

4. De wederverkopers gaan bij registratie via de website van De Noordkroon en 
voorafgaande aan bestellen akkoord met de leveringsvoorwaarden.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend na kennisgeving op schrift van
De Noordkroon BV en gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of 
overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

6. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden De Noordkroon BV nadat De 
Noordkroon BV ze schriftelijk heeft ontvangen.

3.Aanbiedingen 

Door De Noordkroon BV aangeboden offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend tot aan deze 
aanbieding of order door ons uitvoering is gegeven.

4. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen bij levering aan wederverkopers vermeld in 
euro’s; exclusief btw; exclusief transportkosten. 

2. De prijslijst van de producten wordt op verzoek aan de wederpartij toegestuurd.
3. Minimaal orderbedrag per bestelling en per jaar € 65,-, tenzij anders 

overeengekomen tussen De Noordkroon BV en de wederverkoper.
4. Franco levering vanaf € 350,-, tenzij anders overeengekomen tussen De Noordkroon 

BV en de wederverkoper. Dit geldt niet voor levering Schapenwol Texel buiten 
Nederland.

5. Acties met verkoopprijzen of aantallen van producten zijn slechts voorbehouden aan 
De Noordkroon tenzij anders overeengekomen tussen De Noordkroon BV en de 
wederverkoper.  

6. De Noordkroon BV behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door 
te berekenen zonder dat dit apart bekend gemaakt hoeft te worden. Dit geldt ook 
voor de transportkosten.

7. Wanneer er ondanks onze zorgvuldige voorbereidingen fouten in de prijzen 
voorkomen, worden de werkelijke prijzen berekend en niet de foutieve prijzen. De 
Noordkroon BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende 
schade.

8. Mondelinge en schriftelijke prijsafspraken zijn bindend, met dien verstande dat bij 
niet kunnen nakomen van de afspraken door overmacht, De Noordkroon BV niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de (gevolg) schade. 
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5. Leveringsafspraken

1. Nieuwe wederverkopers registreren zich digitaal via www.noordkroon.nl. Na bericht 
van goedkeuring door De Noordkroon BV kunt u inloggen en via de webwinkel 
bestellen. 

2. De Noordkroon BV levert slechts aan wederverkopers waarvan de activiteiten passen 
in de koers van De Noordkroon BV en waarvan het inschrijfnummer van de Kamer van
Koophandel bekend is. Voor wederverkopers buiten Nederland dient ook het btw-
nummer bekend te zijn.

3. De Noordkroon BV wil zorgvuldig omgaan met bestaande wederverkopers. De 
Noordkroon BV kan een registratie van een nieuwe wederverkoper afwijzen wanneer 
deze in het verkoopgebied van een bestaande wederverkoper ligt. 

4. Verkoop van de Schapenwolcrèmes via internet (webwinkel) is alleen voorbehouden 
aan De Noordkroon BV en na op schrift gestelde afspraak. Online verkoop van EHBO 
zalf en Texelse Schapenwol is wel toegestaan.

5. De Noordkroon BV levert -rekening houdend met punt 5.3- producten uit de 
productgroep(en) Schapenwolcrème, EHBO zalf en Schapenwol Texel, die passen bij 
de hoofdactiviteit van de wederverkoper, tenzij anders overeengekomen tussen De 
Noordkroon BV en de wederverkoper.

6. Verkoop van De Noordkroon producten van een wederverkoper aan een andere 
wederverkoper is niet toegestaan.

7. Verkoop buiten het bedrijfsadres (op markten etc.) van de wederverkoper gebeurt 
uitsluitend in overleg.

8. De aantallen van verpakkingseenheden zijn afhankelijk van de wederverkoper en 
vooraf bepaald. Zonder afspraken zijn de producten per stuk te bestellen.

9. Leverdagen af De Noordkroon: maandag- woensdag- en vrijdagmorgen, tenzij anders 
overeengekomen tussen De Noordkroon BV en de wederverkoper. Uitzonderingen: 
feestdagen; vrijdag na Hemelvaartsdag; tussen Kerstmis en oud- en nieuwjaar; eerste 
twee weken van augustus.

6. Vervoer en goederenontvangst 

1. Verzending van bestellingen vindt plaats uitsluitend door De Noordkroon bepaalde 
vervoerders onder door hen opgestelde voorwaarden en prijzen, tenzij anders 
overeengekomen tussen De Noordkroon BV en de wederverkoper. 

2. Bij palletlevering of andere wijze van transport geldt: levering af De Noordkroon BV 
met transportbedrijf Beers Winkel. De kosten en handelwijze worden voor facturering
bekend gemaakt aan wederpartij. 

3. Levering geschiedt aan huis of bedrijf van de wederpartij. 
4. De opgave van de levertijd gebeurt bij benadering, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
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7. Klachten

1. Bij schade aan verpakking en/of inhoud van de goederen dient de wederpartij dit 
binnen 8 dagen te melden. Zonder deze vermelding kan De Noordkroon BV niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan tijdens verzending. 

2. Goederen retourneren kan alleen na schriftelijke toestemming van De Noordkroon 
BV, en wel binnen 8 dagen, ongeopend en onbeschadigd en op kosten van de 
wederpartij.  

3. Zendt de wederpartij de goederen retour zonder dat De Noordkroon daarmee 
schriftelijk akkoord is gegaan en neemt De Noordkroon BV deze in ontvangst en slaat 
ze op, dan zijn deze handelingen voor rekening en risico van de wederpartij. De 
zending wordt door De Noordkroon BV tot 14 dagen na datum van ontvangst ter 
beschikking van de wederpartij gehouden. Daarna staan de goederen De Noordkroon 
BV vrij ter beschikking. 

4. Indien de klacht gegrond is, zal De Noordkroon BV de geleverde goederen gratis 
vervangen tegen terug levering door de wederpartij van de oorspronkelijk geleverde 
goederen of een schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte 
schade is De Noordkroon BV niet verplicht.

5. De goederen die door de wederpartij op enigerlei wijze in gebruik zijn genomen, zijn 
verwerkt of zijn doorverkocht, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard; 
retourneren is niet meer mogelijk. 

6. Bij klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst 
schriftelijk contact op te nemen met De Noordkroon BV met vermelding van het 
factuurnummer en omschrijving van de klacht.

7. Ten aanzien van klachten wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke 
koop beschouwd.

8. Aansprakelijkheid    

1. De Noordkroon kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden 
gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, 
veroorzaakt door of in verband staand met door De Noordkroon geleverde of ter 
beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan 
eigen opzet of grove schuld.

2. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder de 
geleverde goederen vallen, is De Noordkroon BV niet aansprakelijk. Ook voor kleine 
technische, of niet te vermijden afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, dikte 
enz. is De Noordkroon BV niet aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of 
nog in rekening te brengen factuurbedrag.
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9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de 
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van De Noordkroon BV kan 
verlangen, zoals storingen in het bedrijf of bij leveranciers van De Noordkroon, 
wanprestaties van de leveranciers van De Noordkroon BV, transportstoornissen (zoals 
TESO-boot uit de vaart) of andere gebeurtenissen die buiten onze invloed liggen. 

2. Bij overmacht heeft De Noordkroon BV het recht de overeenkomst op te schorten of 
geheel of ten dele met een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat daar een 
bedrag van schadevergoeding tegenover staat. 

3. De keuze van handeling genoemd in punt 9.2 dient door De Noordkroon BV gemaakt 
te worden binnen 14 dagen na datum van ontvangst van de schriftelijke aanmaning 
door de wederpartij.

4. De Noordkroon BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de 
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een overmacht
veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven de goederen het 
eigendom van De Noordkroon BV.

2. In geval de wederpartij enige verplichting uit overeenkomst niet nakomt is de 
wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van De Noordkroon BV terug te 
geven waarna de wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de 
goederen op de dag van terugname. 

11. Betaling

1. Betaling van de goederen geschiedt direct na bestellen in de webwinkel of op 
rekening. De factuur wordt via internet toegestuurd, bij de geleverde producten zit 
een pakbon. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen 
na factuurdatum te zijn voldaan. 

2. De Noordkroon BV behoudt zich het recht voor om producten aan wederverkopers in 
Nederland te leveren onder rembours of vooruitbetaling.

3. De Noordkroon BV hanteert de wettelijke regels voor incasso (WIK) bij wanbetaling 
voor zowel consument als wederverkoper.
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12.Elektronische communicatie
1. 12.1 De Noordkroon BV en de wederverkoper kunnen door middel van elektronische 

middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk 
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het 
gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet 
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van 
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur 
gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, 
overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het 
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde 
middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De 
data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op 
van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot 
het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 
13. Persoonsgegevens 

1. De Noordkroon BV handelt in de relatie met u in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en komt alle verplichtingen voortvloeiende uit de 
betreffende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens na. De 
Noordkroon heeft tevens een privacy beleid die u via deze link kunt u raadplegen.  

 

14. Ontbinding

1. Geheel of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van 
de daartoe gerechtigde. 

2. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke 
verklaring kunnen ontbinden, indien hij De Noordkroon BV schriftelijke in verzuim 
heeft gesteld en aan De Noordkroon BV een redelijke termijn heeft gegund om alsnog
aan haar verplichtingen te voldoen.

15. Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomsten tussen De Noordkroon B.V. en u als wederverkoper zijn deze 
algemene voorwaarden van toepassing en niet de voorwaarden van de 
wederverkoper. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

16. Bedrijfsgegevens

De Noordkroon B.V.

Wezenland 1A 1791 AZ Den Burg, Texel

vanaf 1-10-2018: Veenselangweg 2, 1791 LS Den Burg
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https://noordkroon.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacyverklaring-De-Noordkroon.pdf


Internet: www.noordkroon.nl

Mail: info@noordkroon.nl

K.v.K.:  Alkmaar 37071502

Btw nr.: NL819339878B01

Directeur: mevr. R. M. van den Tempel

Tel.nr: 0222-317263
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