
Algemene voorwaarden van de firma Chastar, gevestigd te Amsterdam.
Kon.Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam , ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del onder KvK Nr. 75516810

1. Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen en woorden de 
volgende betekenis: 

AFNEMER: de wederpartij van Chastar, daaronder mede te verstaan  
 derden die door Afnemer bij de uitvoering van de    
 Overeenkomst(en) zijn betrokken;
ALGEMEN VOORWAARDEN:  deze algemene voorwaarden van Chastar, 
ARTIKELEN: alle zaken onderworpen aan de Overeenkomst 
 en/of deze Algemene Voorwaarden;
LEVERING: het één of meerdere zaken in bezit stellen van, 
 respectievelijk in de macht brengen van Afnemer, 
 zoals bedoeld in de Overeenkomst;
OVEREENKOMST:  iedere overeenkomst die tussen Chastar en 
 Afnemer tot stand is gekomen, elke wijziging of 
 aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter 
 voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;
Overmacht:  iedere omstandigheid die nakoming van (een 
 gedeelte van) de Overeenkomst door Chastar
 verhindert en die conform artikel 6:75 Burgerlijk 
 Wetboek niet aan Chastar is toe te rekenen, 
 ongeacht of deze omstandigheid zich voordoet 
 aan de zijde van Chastar, Afnemer of een derde;
PARTIJ:  Chastar of Afnemer, en “Partijen” betekent 
 Chastar en Afnemer gezamenlijk;
PRIJS/PRIJZEN:  alle (eenmalig of meermalig) door Afnemer 
 verschuldigde geldbedragen die verband houden 
 met de aanschaf van Artikelen door Afnemer;
RETOURZENDING: het retour verzenden van bij Afnemer of een 
 (distributiecentrum van een) vervoerder 
 bezorgde Artikelen naar Chastar door of namens 
 Afnemer of een vervoerder.
CHASTAR: Fashion Chastar B.V.
 Is een B.V die gevestigd is op
 Koningin Wilhelminaplein 13
 1062 HH Amsterdam
 Showroom nr. 1.01.16
 en ingeschreven is bij de 
 Kamer van Koophandel onder nummer 75516810

Algemeene voorwaarden firma Chastar:



2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle bestellingen, 
offerteaanvragen en/of (overige) rechtshandelingen die met betrekking tot de 
verkoop en Levering van de Artikelen tussen Afnemer en Chastar worden gedaan 
of gegeven. Voor zover deze Algemene Voorwaarden door Chastar worden 
aangepast, zal altijd de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden 
toepasselijk zijn op voornoemde Overeenkomst(en) en (rechts)handelingen.

2.2 Door het aangaan van een Overeenkomst met Chastar accepteert Afnemer deze
Algemene Voorwaarden.

2.3 De Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden is een volledige 
weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van 
alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen 
en/of gedragingen van Partijen. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, prevaleert het 
bepaalde in de Overeenkomst boven deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, heeft dit voor de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 
geen gevolgen. Indien het geval omschreven in de eerste volzin van dit artikel 
zich voordoet, zullen Chastar en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht wordt genomen. 

2.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing op alle Overeenkomsten, daaronder mede begrepen aanvragen en 
aanbiedingen door Afnemer gedaan aan Chastar. De toepasselijkheid van enige 
algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Chastar 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Afnemer doet afstand van het recht om ontbinding en/of (partiële) vernietiging 
dan wel wijziging van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te 
vorderen op grond van art. 6:265 e.v., art. 6:228 BW respectievelijk art. 6:230 
BW.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te vin-
den en vermeld op onze website www.fashionchastar.nl

3. Totstandkoming en beëindiging van OvereenkomSTEN 

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk, elektronisch en/of 
mondeling plaatsen van een bestelling door Afnemer bij Chastar, alsmede door 
betaling van een factuur van Chastar.

3.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand indien en voor zover Chastar een bestelling 
schriftelijk, elektronisch of mondeling aanvaardt, dan wel indien Chastar met de 
uitvoering van de Levering is begonnen.

3.3 Afnemer staat er jegens Chastar voor in dat de natuurlijke persoon die voor of 



namens Afnemer de bestelling plaatst, bevoegd is Afnemer te vertegenwoordigen, 
ongeacht of Afnemer een personenvennootschap of rechtspersoon is. 

3.4 Chastar is gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment onmiddellijk 
buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief indien: 
a. Afnemer in staat van faillissement is verklaard of het faillissement van 
Afnemer is aangevraagd; 
b. Afnemer in surseance van betaling verkeert of indien daarom is verzocht; 
c. Afnemer een procedure tot liquidatie van haar onderneming is gestart, wordt 
ontbonden of de activiteiten staakt; 
d. Afnemer is toegelaten tot de regeling schuldsanering voor natuurlijke 
personen;
e. Afnemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst terwijl een redelijke termijn tot nakoming is gegund;
f. In geval van Overmacht. 

4. Wijzigingen en aanvullingen 

4.1 Wijzigingen en/of aanvullingen door Afnemer op de Overeenkomst of deze 
Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk door 
Partijen zijn overeengekomen.

4.2 Indien en voor zover van een of meer onderdelen van deze Algemene 
Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet 
uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort van kracht. Overeengekomen wijzigingen 
van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de in de bijbehorende 
Overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijkingen in een volgende 
overeenkomst schriftelijk worden bevestigd. 

5. Uitvoering 

5.1 Chastar is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 
schakelen zonder Afnemer daar op voorhand in te kennen.

5.2 Chastar heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
op te schorten indien Afnemer tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst. 

6. Termijnen 

6.1 Chastar zal door haar gehanteerde termijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Bij 
overschrijding van enige overeengekomen termijn dient Chastar eerst in gebreke 
gesteld te worden en alsnog een redelijke termijn van tenminste veertien (14) 
dagen worden gegund om haar verplichtingen na te komen. Het feit dat 
producten op enig tijdstip op www.fashionchastar.nl worden aangeboden, biedt 
geen garantie dat deze producten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Chastar behoudt
zich het recht voor om Artikelen op ieder willekeurig moment terug te trekken.

6.2 Chastar heeft te allen tijde het recht in gedeelten te presteren.

6.3 Overschrijding van de overeengekomen termijnen geeft Afnemer geen recht op 
enige schadevergoeding. 



7. Prijzen en betalingen 

7.1 Door of namens Chastar geleverde Artikelen blijven eigendom van Chastar totdat 
Afnemer het volledige bedrag van de desbetreffende factuur heeft voldaan.

7.2 Alle Prijzen van Chastar zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij 
anders vermeld. De Prijzen die zijn vermeld op www.fashionchastar.nl zijn 
weergegeven zonder verzendkosten. Chastar behoudt zich druk- en zetfouten en 
prijswijzigingen voor.

7.3 Chastar zal Afnemer een gespecificeerde en overzichtelijke factuur ter hand te 
stellen waarop duidelijk wordt omschreven op welke Overeenkomst en/of 
Levering deze factuur betrekking heeft. Verder wordt op de factuur duidelijk 
aangegeven wat de geleverde aantallen Artikelen zijn en welke Prijzen per Artikel
gelden. 

7.4 Betalingen dienen te geschieden op de door Rebelz aan te wijzen bankrekening 
die is vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.5 Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst en voor de voltooiing van de 
Levering wijzigingen voordoen die niet door Chastar zijn voorzien en/of 
verdisconteerd in de Prijs of de Overeenkomst, heeft Chastar het recht de door 
haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Afnemer te factureren. Afnemer 
heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% van de totale vergoeding die 
Afnemer op basis van de Overeenkomst verschuldigd is, het recht om de 
Overeenkomst op te zeggen.

7.6 Facturen voor Artikelen dienen zonder korting, compensatie, opschorting of 
verrekening per ommegaande maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na 
factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is 
overeengekomen. Indien Afnemer niet binnen genoemde termijn heeft voldaan 
aan zijn betalingsverplichting, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist.

 7.7 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is, is Afnemer alle kosten van 
rechtsbijstand in en buiten rechte die verband houden met de incassering van 
verschuldigde bedragen, verschuldigd. Partijen komen in dit verband overeen dat 
de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, 
met een minimum van EUR 150. Chastar stuurt de facturen per e-mail en/of per 
post aan Afnemer. 

7.8 Indien Afnemer aangeeft dat betalingen via derden lopen, zal dit van te voren 
schriftelijk dan wel per e-mail aangegeven worden door Afnemer. Afnemer dient 
dit aan te tonen middels een schriftelijk akkoord van de derde partij. Indien de 
derde partij haar betalingsverplichting niet nakomt, zal Chastar de vordering 
zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist verhalen op Afnemer. Afnemer
dient de openstaande vordering alsdan per direct te voldoen. 



8. Overmacht 

8.1 In geval van Overmacht is Chastar bevoegd haar prestatie geheel of gedeeltelijk 
op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. 

8.2 Chastar zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand 
op de hoogte stellen. 

9. Klachten en retouren

9.1 Afnemer is gehouden om de Artikelen bij Levering te controleren. Zodra een 
gebrek wordt geconstateerd, dient Afnemer dit onmiddellijk doch uiterlijk zeven 
(7) dagen na Levering schriftelijk of langs elektronische weg kenbaar te maken 
aan Rebelz. Indien de klacht niet tijdig wordt gemeld, verliest Afnemer haar 
eventuele aanspraken jegens Chastar met betrekking tot eventuele gebreken in de 
Artikelen. Aanspraken voorvloeiende uit eventuele gebreken in de Artikelen
vervallen in ieder geval één (1) maand na de factuurdatum.

9.2 Indien een klacht tijdig is gemeld, dient Afnemer de Artikelen binnen tien (10)
dagen na Levering te retourneren. Retourzendingen kunnen worden verzonden 
naar: Chastar  Koningin Wilhelminaplein 13 , 1062 HH Amsterdam. Indien de klacht tijdig is 
gemeld, 
maar niet binnen tien (10) dagen na Levering retour is gezonden, verliest 
Afnemer haar eventuele aanspraken jegens Chastar met betrekking tot eventuele 
gebreken in de Artikelen. Aanspraken voorvloeiende uit eventuele gebreken in de 
Artikelen vervallen in ieder geval één (1) maand na de factuurdatum.

9.3 Artikelen zijn vanaf het moment van verzending door Chastar aan Afnemer dan 
wel vanaf Levering voor rekening en risico van Afnemer.

9.4 Indien Artikelen door Chastar aan Afnemer per post worden verzonden, dan wel 
Artikelen door middel van Retourzending worden verzonden, zijn de 
verzendkosten voor rekening van Afnemer. Eventuele gebreken in de 
Retourzending (waaronder beschadiging, verlies of vertraging van (een gedeelte 
van) de Retourzending) zijn voor rekening en risico van Afnemer.

9.5 Bij Retourzending dient Afnemer de Artikelen terug te zenden in dezelfde staat als 
waarin zij verkeerden bij ontvangst. De Artikelen mogen niet gedragen, 
gewassen, beschadigd, vuil of gewijzigd zijn. Artikelen waarvan de applicatie 
(studs, pailletten, kralen etc.) zijn losgeraakt of ontbreken, worden niet 
teruggenomen. Artikelen dienen te allen tijde te zijn voorzien van het origineel 
bevestigde labelkaartje van Chastar of Soul Touch.

9.6 Bij Retourzending dient te allen tijde de aankoopfactuur te worden overlegd. Bij 
het ontbreken van de aankoopfactuur kan Chastar de Retourzending weigeren, 
zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

9.7 Indien naar het uitsluitend oordeel van Chastar (i) sprake is van een aantoonbaar 
gebrek in de Artikelen, (ii) is voldaan aan de artikelen 9.1, 9.2 en 9.5 van deze 
Algemene Voorwaarden en (iii) de Artikelen zijn ontvangen door Chastar, vervangt 
Chastar de gebrekkige Artikelen in beginsel voor exact dezelfde Artikelen (kleuren, 
maatseries, prints, etc.). Indien dit onmogelijk blijkt, repareert Chastar de 
gebrekkige Artikelen. Van vervanging van de gebrekkige Artikelen voor andere 



Artikelen uit de collectie dan wel creditering van het factuurbedrag (voor zover 
betaald) kan pas sprake zijn, indien naar het uitsluitend oordeel van Chastar 
reparatie van de gebrekkige Artikelen niet (meer) mogelijk is.

10. Aansprakelijkheid 

10.1 Chastar is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het 
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Chastar.

10.2 De aansprakelijkheid van Chastar is in alle gevallen beperkt tot directe schade. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, waaronder 
mede begrepen lichamelijk letsel of overlijden, vertragingsschade, omzetverlies, 
en misgelopen orders, is uitgesloten. 

10.3 Voor zover op Chastar enige plicht tot vergoeding van schade zou rusten, is deze 
per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één 
gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt tot het bedrag dat Afnemer aan Chastar 
verschuldigd is of op grond van de factuur waaruit de schadevergoedingsplicht 
voortvloeit. De totale schadevergoedingsplicht van Chastar is bovendien beperkt 
tot het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van Rebelz in het 
betreffende geval uitkeert. 

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door of namens Chastar geproduceerde 
Artikelen, waaronder samples, stalen, concepten, webshop foto's, producten of enig 
ander 
onderdeel van de Artikelen en alle handelsmerken die gedoponeerd zijn.
Collection) en auteursrechten, berusten bij Chastar. Ieder gebruik van www.fashion-
chastar.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk 
kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud is verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Chastar.

11.2 Voor zover Afnemer intellectuele eigendom ter beschikking stelt aan Chastar in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt Afnemer geacht Chastar een 
beperkte, niet-overdraagbare licentie te hebben verleend tot het gebruik van de 
intellectuele eigendom. Afnemer staat er voor in dat dergelijke intellectuele 
eigendom aan haar toebehoort en vrijwaart Chastar voor alle aanspraken van 
Afnemer en/of van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen die betrekking 
hebben op het gebruik door Chastar van de door Afnemer aan Chastar beschikbaar 
gestelde materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele 
eigendomsrechten. 

12. Overige bepalingen

12.1 Afnemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 
over te dragen aan derden, tenzij Chastar daar voorafgaand schriftelijk 
toestemming voor verleent. 



13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst en de uitvoering 
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving 
en verdragen, waaronder het Weens Koopverdrag, worden voor zover mogelijk 
uitgesloten. 

13.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene 
Voorwaarden en die niet tussen partijen minnelijk kunnen worden beslecht, zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam




