OVEREENKOMST BELGIE/NEDERLAND

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:

Mobiel:

Email:
Firmanaam (indien van toepassing):
BTW nr.:
Leveringsadres:
Coach:

Ik bevestig met mijn handtekening dat bovenstaande informatie correct is.
Ik accepteer alle voorwaarden voor de samenwerking met Friendtex.

Mijn keuze voor het najaar 2020
⃝ Standard consulente met collectie van min. 40 st. – 30% provisie/winst – geen retour
⃝ Express consulente met uitleencollectie – 20% provisie/winst – gratis catalogi
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___________________ __________________________________________________
Datum
Handtekening consulente
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OVEREENKOMST BELGIE/NEDERLAND
1. JURIDISCHE STATUS VAN DE FRIENDTEX-CONSULENTE
1.1. De consulente is een zelfstandige ondernemer en is niet in loondienst van Friendtex BVBA.
1.2. De consulente is verplicht om zich in orde te stellen met de wettelijke vereisten voor het zelfstandige
statuut.
1.3. De consulente heeft de mogelijkheid om nieuwe consulenten aan te werven en ontvangt daarvoor 10%
commissie. De voorwaarden staan vermeld in een aparte overeenkomst, die wordt opgemaakt bij de
opstart van de nieuwe consulente.
1.4. De consulente is vrij om haar verkopen te organiseren zoals ze zelf wilt.

2. STANDARD CONSULENTE - COLLECTIE
2.1. De provisie/winst is 30% op de catalogusprijs van Friendtex (uitzondering schoenen en
lederwaren).
2.2. Friendtex heeft jaarlijks een zomer- en wintercollectie. Bij de start van elk seizoen kan de consulente de
volgende collectie samenstellen:

Friendtex en Once collectie:
Extra provisie op de collectie:

200 st.

125 st.

80 st.

40 st.

20% (= 44%)

10% (= 37%)

5% (=33,50%)

2x10 st.

Omruilrecht:
Extra provisie:
Lopende bestellingen zonder minimum
(geen retour-/omruilrecht)

5x10 st.

4x10 st.

3x10 st.

20%

10%

5%

(eerste seizoen
4x10 st.)
-
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2.3. Bij elke levering (factuur) komt € 10 excl. BTW portkosten, ongeacht het aantal dozen dat we naar je
sturen.
2.4. Friendtex biedt een extra winst van 20% op max. 8 st. werkkleding per seizoen, als je een collectie van
40 of 80 st. kiest. Kies je een collectie van min. 125 st., heb je recht op max. 15 st. werkkleding
met 20% extra winst. Geen retourrecht of omruiling.
2.5. Bij een omzet per seizoen van min. € 25.000 incl. BTW, krijg je in het volgende seizoen automatisch 20%
extra winst op je omzet, behalve op afgeprijsde artikelen. De consulente krijgt dus 30% + 20% op
de collectiebestelling en de bijbestellingen.
Voorwaarde: de consulente moet per seizoen een collectie aanschaffen van min. 40 st.
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3. STANDARD CONSULENTE - OMRUILRECHT
3.1. Friendtex geeft de consulente het recht om een deel van de collectie om te ruilen onder de volgende
voorwaarden:
Deze functie wordt geactiveerd na de bestelling van de collectie. De consulente kiest zelf wanneer ze wil
omruilen, maar het moet uiterlijk gebeuren vóór eind mei (zomer) en eind november (winter). De juiste
data worden elk seizoen via de kalender doorgegeven.
3.2. Elke omruiling gebeurt per 10 stuks. Gebruik je bijv. maar 7 omruilingen, dan verlies je de andere 3
omruilingen. Je moet min. hetzelfde bedrag aankopen als je omruilt (teruggeeft).
Zodra de omruiling op het extranet is ingevoerd, moet de kleding binnen de twee werkdagen naar
Friendtex in Denemarken worden gestuurd. Als je je omruilen per seizoen niet opgebruikt, dan
worden ze automatisch geannuleerd.

4. STANDARD CONSULENTE - RETOURRECHT
4.1. Collectiestukken
Behalve het omruilrecht en de bijhorende termijnen, is er geen retourrecht voorzien op de collectie.
Uitzondering voor nieuwe consulentes: je hebt een proefperiode van 5 weken. Lukt de verkoop niet
goed en wens je te stoppen, dan kan je bij een 200 st./125 st. collectie, 60 st. teruggeven. Bij een
collectie van 40 st./80 st. kan je 40 st. teruggeven. De retourkost bedraagt 1 euro/st. excl. BTW.
4.2. Andere bestellingen
Gewone bestellingen kunnen binnen de 3 weken na factuurdatum worden geretourneerd, mits betaling
van € 1,50/st. excl. BTW. De retours moeten vergezeld zijn van de retournota en op de juiste manier
worden ingepakt. Als wij het kledingstuk opnieuw moeten inpakken, dan vragen we € 3,00/st. excl. BTW
i.p.v. € 1,50/st. De verzendkosten voor de retours betaal je zelf.
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De retours worden enkel aanvaard als ze nog verkoopbaar zijn. Artikelen aan verminderde prijs worden
niet teruggenomen, tenzij het een verkeerde levering betreft. In geval van klachten wordt de
gereduceerde prijs gecrediteerd als het artikel zowel aan normale prijs als aan gereduceerde prijs werd
aangekocht.
4.3. Stuur je retours naar: Friendtex A/S, Industrivej 13 gate 6, 7430 IKAST, Denemarken
4.4. Laatste retourdatum per seizoen, geleverd in Denemarken, is 1 juni (zomer) en 1 december (winter).
4.5. Klachten
Bij terugzending van klachten moet je geen retourkost betalen. Je moet wel een retournota meesturen
met een gedetailleerde (Engelse) omschrijving van de klacht. Alleen klachten van het huidige en vorige
seizoen worden aanvaard.
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5. STANDARD CONSULENTE - BONUS
5.1. Friendtex geeft de consulente een bonus naargelang haar omzet en dit per seizoen
(01.01 - 15.06 en 01.07-15.12). Sale aan verminderde prijs wordt niet meegeteld.
Omzetbedrag incl. BTW
Geeft een bonus van incl. BTW
5.000 – 7.000 €
500,- €
7.001 – 9.000 €
700,- €
9.001 – 11.000 €
900,- €
11.001 – 13.000 €
1.100,- €
13.001 – 16.000 €
1.400,- €
16.001 – 20.000 €
1.700,- €
20.001 – 25.000 €
2.100,- €
25.001 – 35.000 €
2.600,- €
35.001 – en meer
3.000,- €

Omzetbedrag incl. BTW
20.000 – 30.000 €
30.001 – 40.000 €
40.001 – meer €

Geeft een premiumbonus van
2% van de omzet
3% van de omzet
5% van de omzet

5.2. De bonus wordt op het einde van het seizoen berekend en overgedragen naar het volgende seizoen, op
voorwaarde dat je saldo op 0,- staat op 20 juni (zomer) en 20 december (winter). Om je bonus te
behalen mag je NIETS van je collectie teruggeven. Je mag wel omruilen.
5.3. De bonus vervalt als de consulente in het volgende seizoen stopt met Friendtex.

6. STANDARD CONSULENTE – BETALING COLLECTIE
6.1. De betaling van de collectie gebeurt in 1-4 schijven. De gewone bestellingen moeten binnen de 21
dagen worden betaald. In het eerste seizoen mag je saldo niet meer zijn dan € 5.000 incl. BTW. In de
volgende seizoenen mag je saldo max. € 15.000 incl. BTW bedragen.
Termijnen:
4
3
2
1

Betaaldatum
1/3, 1/4, 1/5, 1/6
1/4, 1/5, 1/6
1/5, 1/6
1/6

Collectie gekocht in:
Augustus
September
Oktober, november, december

Termijnen:
3
2
1

Betaaldatum
1/10, 1/11, 1/12
1/11, 1/12
1/12
junl 2020

Collectie gekocht in:
Januari
Februari
Maart
April, mei, juni
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6.2. Bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag van de factuur worden de nog openstaande
factuurbedragen van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is,
verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand.
6.3. Bij niet betaling van de rekening, wordt een aangetekende brief verstuurd, waarvoor wij een kost van
€ 15 rekenen.
6.4. De geleverde goederen blijven eigendom van Friendtex tot bij de volledige betaling van de prijs meer de
kosten en interesten. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte goederen en staat in
voor hun verlies.

7. EXPRESS CONSULENTE
7.1. De provisie/winst is 20% op de catalogusprijs van Friendtex.
7.2. Friendtex leent jaarlijks een zomer- en wintercollectie uit. Bij de start van elk seizoen kan de consulente
een aantal weken de collectie uitlenen, met alle materiaal dat nodig is voor de presentatie ervan.
7.3. Bij elke levering (factuur) komt € 10 excl. BTW portkosten, ongeacht het aantal dozen dat we naar je
sturen.
7.4. Retours: bestellingen kunnen binnen de 3 weken na factuurdatum worden geretourneerd, mits
betaling van € 1,50/st. excl. BTW. De retours moeten vergezeld zijn van de retournota en op de juiste
manier worden ingepakt. Als wij het kledingstuk opnieuw moeten inpakken, dan vragen we € 3,00/st.
excl. BTW i.p.v. € 1,50/st. De verzendkosten voor de retours betaal je zelf.

Klachten
Bij terugzending van klachten moet je geen retourkost betalen. Je moet wel een retournota meesturen
met een gedetailleerde (Engelse) omschrijving van de klacht. Alleen klachten van het huidige en vorige
seizoen worden aanvaard.
7.5. Betaling: de bestellingen moeten binnen de 21 dagen worden betaald.
7.6. Bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag van de factuur worden de nog openstaande
factuurbedragen van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is,
verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand.
7.7. Bij niet betaling van de rekening, wordt een aangetekende brief verstuurd, waarvoor wij een kost van
€ 15 rekenen.
7.8. De geleverde goederen blijven eigendom van Friendtex tot bij de volledige betaling van de prijs meer de
kosten en interesten. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte goederen en staat in
voor hun verlies.
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De retours worden enkel aanvaard als ze nog verkoopbaar zijn. Artikelen aan verminderde prijs worden
niet teruggenomen, tenzij het een verkeerde levering betreft. In geval van klachten wordt de
gereduceerde prijs gecrediteerd als het artikel zowel aan normale prijs als aan gereduceerde prijs werd
aangekocht.
Stuur je retours naar: Friendtex A/S, Industrivej 13 gate 6, 7430 IKAST, Denemarken.
Laatste retourdatum per seizoen, geleverd in Denemarken, is 1 juni (zomer) en 1 december (winter).

OVEREENKOMST BELGIE/NEDERLAND

8. TERMIJN OVEREENKOMST EN BEEINDIGING
8.1. Deze overeenkomst geldt voor één seizoen. Zowel Friendtex als de consulente kan, mits opzeg van
min. 1 maand vóór het einde van elk seizoen (30/6 of 31/12), de overeenkomst schriftelijk verbreken.
8.2. Elke partij kan het contract zonder kennisgeving beëindigen als er een goede reden is. Een belangrijke
reden voor beëindiging door Friendtex is bijv. een betalingsachterstand van meer dan een maand en/of
als de consulente de reputatie van Friendtex schaadt.
8.3. Bij beëindiging van de overeenkomst, moet het saldo onmiddellijk worden betaald.

9. SLOTBEPALINGEN
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9.1. Aanvullende overeenkomsten aan dit contract bestaan niet. Wijzigingen of toevoegingen moeten
schriftelijk worden gedaan.
9.2. Het Deense recht is uitsluitend van toepassing op de rechtsverhouding die in het contract is
vastgelegd. De consulente is verplicht om te voldoen aan de fiscale en commerciële vereisten van een
onafhankelijke handelaar.
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