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Highlander Tarp Basha 
HMTC
OHL-MA100HMTC

Highlander Utility Rope 
5mm x 15mtr.
OHL-MA076

Highlander Tarp Basha 
Olive-Green
OHL-MA100G

Highlander Tarp Stick Centurion
OHL-TP004   MX 46-87cm.
OHL-TP005   ML 70-130cm.

Redcliff s Outdoor Tent Peg Rock
 25cm 4pcs
ORO-29153

Highlander Stormharingen 6st.
OHL-CS060   18cm.

OHL-CS061   21,5cm. 

Highlander Rubber
Mallet & Puller
OHL-TEN008

Tarp word geleverd excl. Tarp Sticks

Highlander Compact Gas Heater
OHL-GAS009

Camp Life Gasbus Butaan 227gr.
OCL-99767

Bijbehorende artikel:

Highlander Army Towel Large
Olive-Green
OHL-MA106   30x50cm.

OHL-MA105   60x100cm. Highlander Solar Shower
OHL-CP016

Highlander Portable Toilet
OHL-FUR004

Highlander Portable Toilet Refi lls 
(12bags)
OHL-FUR004B
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Highlander Trekker Hammock 
(Hangmat) Olive-Green
OHL-TA134

Highlander Compact Camp Bed 
Olive-Green
OHL-FUR008

Highlander (Slaapzak) Phoenix Spark 
1-2 Seasons Olive-Green
OHL-SB242

Highlander (Slaapzak) Phoenix Ember 
2-3 Seasons Olive-Green
OHL-SB243

Highlander (Slaapzak) Phoenix Flame 
3-4 Seasons Olive-Green
OHL-SB244

Highlander Trekker Mosquito Net
200x115x175cm.
OHL-MID023

Highlander Mosquito/Midge Head Net 
Oilve
OHL-MID001

  Display

Highlander Sleeping Mat Comfort Camper 
185x50x1,5cm. 
OHL-SM117G   Olive

Highlander Base Self Infl ate Mat Olive-Green
OHL-SM103G   198x51x3cm.

Highlander Refl ective Camping Mat
OHL-SM011

Highlander Fleece Blanket 
170x130cm
OHL-SB045-G Green
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Highlander Luggage Loader Olive-Green
100 (36x76x38cm.)
OHL-LR100G   

Highlander Luggage Loader Olive-Green
65 (31x67x32cm.)
OHL-LR065G

Highlander (Rugzak) Skirmish 
35ltr. Olive-Green
OHL-TT186G

Highlander (Rugzak) Recon 
28ltr. Olive-Green
OHL-TT167G

Highlander PVC Dry Bag
29ltr. Black
OHL-CS111Z

Highlander Troon Duffl  e Dry Bag
70ltr. Black
OHL-DB106Z
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Highlander Trouser Rip-stop British DPM
OHL-TR127D-..
Verkrijgbaar in maat: 
32 > 38
Adviesprijs: €36,95

Highlander Trouser Rip-stop Olive-Green
OHL-TR065G-..
Verkrijgbaar in maat: 
32 > 38
Adviesprijs: €39,95

Highlander Starav Trouser Forest-Green
OHL-TR139G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XL
Adviesprijs: €59,95

Highlander Jura Fleece Olive-Green
OHL-JAC081G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €44,95

Highlander Rexmoor Jacket Olive-Green
OHL-JAC052G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €129,95

Highlander Arran Jacket Olive-Green
OHL-JAC080G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €64,95

Highlander Odin Softshell Olive-Green
OHL-JAC058G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €69,95

Highlander Mission Fleece Olive-Green
OHL-JAC011G-..   
Verkrijgbaar in maat: 
M > XL
Adviesprijs: €74,95

Highlander Thor Fleece Olive-Green
OHL-JAC010G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €59,95

Highlander Belt US 
OHL-PB004G   Olive Green
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Highlander (Handschoenen) 
Falher Thinsulate
OHL-GL060G-.. Olive-Green
Verkrijgbaar in maat:   S > L

Highlander (Muts) DeLuxe Watch 
OHL-HAT054G   Olive-Green

Highlander (Muts) Watch 
OHL-HAT043G   Olive-Green

Highlander (Muts) Polar Fleece Watch 
OHL-HAT063G   Olive-Green

Highlander Polar Fleece Neckwarmer 
OHL-HAT062G   Olive-Green

Highlander T-Shirt British DPM
OHL-TEE028D-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €

Highlander T-Shirt Olive-Green
OHL-TEE014G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: € 

Highlander Crew Neck Olive-Green
OHL-PUL001G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M > XXL
Adviesprijs: €44,95

Highlander Crew Neck Olive-Green
Commando trui!



Karper | Carp

Tel. +31(0)528-220408       info@leonardsports.nl / www.leonardsports.nl 307

Highlander (Sokken) Norwegian Wool Kuit Olive-Green
OHL-SOC084G-.. 
Verkrijgbaar in maat: 
M (39-43) - L (44-47)

Highlander (Sokken) Taskforce Wool Kuit Olive-Green 
OHL-SOC083G-..
Verkrijgbaar in maat: 
M (39-43) - L (44-47)

GriSport Sherpa Bruin 
OGS-SHE-B..
Verkrijgbaar in maat: 
38  >  47
Adviesprijs: €109,95

GriSport Torino Mid Zwart 
OGS-TOR-M..
Verkrijgbaar in maat: 
38  >  47
Adviesprijs: €79,95
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Highlander Solid Fuel Cooker 
(includes 12 fuel tablets)
OHL-SF003

Highlander Hexamine Solid Fuel Tablets 
9x7x3cm. (8pcs)
OHL-SF004

Highlander Stove Valver Compact 
HPX100
HL-GAS030

Highlander Trekking Stove Compact 
HPX300
OHL-GAS032

Highlander Portable Gas Stove
OHL-GAS006

Camp Life Gasbus Butaan 227gr.
OCL-99767

Bijbehorende artikel:
Bijbehorende artikel:

Camp Life Gasbus Propane/Butane 
Mixture 450gr.
OCL-99636
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Highlander Twin Mess Set 
(L+S)
OHL-CS016

Highlander Frying Pan
18cm.
OHL-CP214

Highlander Apex Weekend Cookset
OHL-CP211

Highlander Blade Fastboil MKII
OHL-CP219
Excl. gasbus

Highlander Camp Kettle 
960ml.
OHL-CP125

Camp Life Toastplaat
OCL-87907

LFT Favourite Jerrycan
E9498-10  10ltr.

E9498-20  20ltr.

Highlander PVC Water Bowl
OHL-CS007

Bijbehorende artikel:

Camp Life Gasbus Propane/Butane 
Mixture 450gr.
OCL-99636
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Redcliff s Outdoor Camp Bestekset 
(kunstof 3-delig)
ORO-87064

Outdoor Sports Multi Function 
Spoon/Knive Set
OS-9840

Redcliff s Outdoor Trekking Pannenset 
5-delig
ORO-87664

Redcliff s Outdoor Trekking Mug
(foldable handles)
ORO-86664

Highlander Plastic Egg Holder 
(6)
OHL-CS155

Highlander 4pcs. Utensil Set
OHL-CS097

Highlander 3in1 Can Opener
OHL-CS006B

Highlander Long Spoon
OHL-CP223



Karper | Carp

Tel. +31(0)528-220408       info@leonardsports.nl / www.leonardsports.nl 311

Highlander Sealed Thermal Mug 
Silver
OHL-CP163S

Highlander Alu Bottle 
500ml Black or Olive-Green
OHL-CP200

Highlander Alu Bottle 
1000ml Black or Olive-Green
OHL-CP201

Highlander Hydrator Water Bottle 
850ml. Grey
OHL-CP231G

Highlander Tuff fl ask
1ltr.
OHL-FLA104

Highlander Dura Food Flask Silver
OHL-FLA116

Ace Camp Stainless Steel Vacuum Bottle
370ml. Silver
OAC-1503

Foldable hanger 
Lid works as a cup

Food grade stainless steel
on both sides

Extra storage for tea, 
tablets etc.

Tea Filter

Highlander PP Mok 
275ml. Olive-Green
OHL-CP065G

Highlander PP Bord 
24cm. Olive-Green
OHL-CP066G

Highlander PP Bord Diep 
22cm. Olive-Green
OHL-CP067G

Highlander PP Kom 
20cm. Olive-Green
OHL-CP068G
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Highlander Glow 60 LED Tent Light
OHL-TOR186

Outdoor Sports Headlamp 
3-LED 
OS-9415

Outdoor Sports Headlamp 
LW 3-watt LED 
OS-9410

Highlander Hoofdlamp 
Vision 2+1 LED
OHL-TOR159

Highlander Hoofdlamp 
Flame 4+3 LED
OHL-TOR161

Highlander Hoofdlamp 
Shine 3 Watt Cree LED
OHL-TOR164

Highlander Verrekijker Dartmoor 
Binocular Camou
OHL-BIN002-BC

Highlander Verrekijker Dales 
Monocular Camou
OHL-BIN004-BC

Highlander WPX Phone Protector 
Olive-Green
OHL-ACC040PS-G

Highlander Waterproof Poch 
OHL-CS108   M 25x17cm.

OHL-CS109   L 33x26,5cm.

Highlander Money Belt 
38x11cm.
OHL-MB101

Highlander Double Pocket Money Belt 
30x14cm.
OHL-MB102
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Highlander Outdoor Waterproof Notebook 
13x18cm.
OHL-MA070

Highlander Survival Wire Saw
OHL-CS001

Ace Camp Camou Multi Tool
OAC-2564

Highlander Condor Multi Tool 
with Socket Set 10in1
OHL-MUL001

Highlander Harrier Multi Tool 
10in1
OHL-MUL005

Highlander Wolverine Folding Saw 
Green
OHL-SUR015

Highlander Turbofl ame Lighter
Zwart
OHL-GAS049Z

Highlander Turbofl ame Twin Lighter
Zwart
OHL-GAS051Z

Highlander Paracord D-Ring
OHL-CS203

Highlander Basilisk Karabiner 2pcs.
OHL-CS137   6mm.
OHL-CS138   8mm.

Highlander Bungee wire
OHL-CS169   8mm x 45cm.

OHL-CS171   8mm x 75cm.

Highlander Double Foldinging Shovel
OHL-CS028

Outdoor Sports Pocket Warmer
OS-1000

Highlander Handwarmer Solid Fuel
OHL-CS050

Highlander Handwarmer Refi ll Solid Fuel
OHL-CS051
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Outdoor is natuurlijk een breed begrip en 
alle artikelen die u voor een buiten sport of 
activiteit zou kunnen gebruiken vallen 
hieronder. Of het nu een kompas, thermos-
kan of zonnebril is, Leonard Sports heeft 
het. 
Een outdoor topper in het assortiment van 
Leonard Sports: een compleet assortiment 
topkwaliteit laarzen van het bekende merk 
Goodyear. 
De Polaroid zonnebrillen van Mustad blijken 
een Hype te zijn. Voor een scherpe prijs 
een kwalitatief en zeer goede en moderne 
zonnebril. Deze brillen zijn te verkrijgen in 
diverse modellen, kleuren en monturen.

Goodyear Allroad Neo
LG-ARN-..
# 36 - 47

Adviesprijs: €99,95

* Handgemaakt
* 100% Rubber
* 3mm. Neopreen
* Ruime instap
* 41cm. 
* 750gr.
* Verstelbaar kuit riempje, voor goede pasvorm 
   ongeacht kuit vorm / breedte
* Flexibel, robuust en comfortabel
* Gegoten stalen zool

Rovex Artic Thermal Boots
LR9966-...         #41 > #47
          
Advies prijs: €49,50
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Leisure & Sport Range

Outdoor Sports RVS Multi Tool 
13in1 
OS-8910

Outdoor Sports RVS Multi Tool 
25in1 
OS-8912

Outdoor Sports Multi Function Knive 
5in1 
OS-8914

Outdoor Sports Multi Function Knive 
10in1 
OS-8916

Outdoor Sports Zakmes 15in1  
(assorti-4) 
OS-8918

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1613) 
OS-8913

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1637) 
OS-8937

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1736) 
OS-8936

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1682) 
OS-8982

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1538) 
OS-8938

Outdoor Sports Falcon Knive 
(1552) 
OS-8952

Outdoor Sports Stylist Knive       
(assorti-6) 
OS-8947

Outdoor Sports Knive Unlock  
(980) 
OS-8980

Outdoor Sports Knive Unlock 
(970) 
OS-8970

Outdoor Sports Knive Unlock 
(950) 
OS-8950
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Import Neopreen Wader 4,5mm.  
MT 42 tm 46 
L9814-....

Thermopad Teen Warmer 2paar 
(Klevend) 
OTP-78020

Thermopad Hand Warmer 2paar 
(Extra Warm) 
OTP-78010

Camou cap  
LA-CAP-20 Pink  
LA-CAP-21 Grey  
LA-CAP-47 Green

Camou cap  
LA-CAP-061 Wit   
LA-CAP-062 Beige  
LA-CAP-065 Green

(Extra Warm) 
OTP-78010

Thermopad Teen Warmer 2paar 
(Klevend) 
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Byron Sunglasses Polariserend
B9910-11B  
B9910-11G

Byron Sunglasses Polariserend
B9910-12B  
B9910-12G

Byron Sunglasses Polariserend
B9910-13B  
B9910-13G

Byron Sunglasses Display 
(costprice, excl. glasses) 
B9910-D   

Mustad Polarized Sunglasses
Black Frame, 
Smoke lens with Blue Revo
FM-HP100A-01

Mustad Polarized Sunglasses
Black Frame, 
Smoke lens
FM-HP100A-02

Mustad Polarized Sunglasses
Tortoise Frame, 
Amber Lens
 FM-HP100A-03

Mustad Polarized Sunglasses
Gloss Black Blue Crystal Frame, 
Smoke Lens
FM-HP106A-02

Mustad Polarized Sunglasses 
Display incl. Mirror
FM-M-DISPLAY-SG

Mustad Polarized Sunglasses
Crystal Blue Frame, 
Smoke Blue Revo Lens
FM-HP106A-01

Mustad Polarized Sunglasses
Tortoise Frame, 
Amber Lens
FM-HP106A-03

Outdoor Gear

Falcon Polarized Sunglass Renato
Black Frame / Grey Lens
OF-361859

Falcon Polarized Sunglass Paolo
Black Frame / Green-Grey Lens
OF-361859

Falcon Polarized Sunglass Enco
Black Frame / Yellow Lens
OF-361866

Falcon Polarized Sunglass Carlo
Matt Grey Frame / Grey Lens
OF-361897

Falcon Polarized Sunglass Filippo
Matt Black Frame / Brown Lens
OF-361903

Zonnebril Penn Sport 
(assorti-12)
L00200

Free of charge by 12pcs.

Falcon Polarized Sunglass Sandro
Black Frame / Grey Lens
OF-361873
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Leonard Sports heeft zijn programma uitgebreid met een groot Outdoor & 
Adventure pakket! 

Een ruim assortiment voor de buitenmens! Denk hierbij aan artikelen voor 
Outdoor & Adventure, Life Style, Barbecue, Camp Life en Hunting.
Allemaal noodzakelijke producten maar ook handige gadgets. 

Helemaal nieuw in het assortiment is het merk Highlander en Ace Camp. 
Hierin vind je werkelijk alles voor het actieve buitenleven. 

Voor een totaal overzicht raadpleeg onze website; 
www.senseoutdoor.nl of vraag naar onze extra catalogussen! 
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Sportex Hoodie Yellow/(Black)
LS503301  M
LS503302  L
LS503303  XL
LS503304  XXL

Sportex Raglan Hoodie (Anthracite/Yellow)
LS503311  M
LS503312  L
LS503313  XL
LS503314  XXL

Cap Mustad Visor Black Tarpon
LA-CAP03-BL

Cap Mustad Visor Blue
LA-CAP02-BU

Cap Mustad Multi Fit Camo
LA-CAP04-GC

Cap Mustad Trucker Blue
LA-CAP05-BU

Cap Mustad Trucker Red
LA-CAP05-RD

Cap Dinsmores Black / Red 
LA-CAP-DM45



Recreatie | AlgemeenRecreatie | Algemeen

Tel. +31(0)528-220408       info@leonardsports.nl / www.leonardsports.nl 321

Recreatie | Algemeen

DEALER DEUR STICKER (4stuks  1/4 A4)
Artikelcode Omschrijving
XPOS-DS-SENSE Dealer Senseoutdoor
XPOS-DS-LFT Dealer LFT
Bovenstaand slechts enkele voorbeelden 
weergegeven, overige merken op aanvraag! 

Erkend Dealer

Mustad Polarized Sunglasses Display 
incl. Mirror            FM-M-DISPLAY-SP

Plastic Hanger (Female) 10st.
V-PH-F

Plastic Hanger (Male) 10st.
V-PH-M Plastic Hanger & ty-ribs 

10 sets
V-PH-110 (110x35x1,5) 
V-PH-145 (145x55x1,5) 

LFT Rod Stand Basic Black
XW-I-9993

LFT Rod Stand Adjustable Black (24)
XW-I-9994

LFT Rod Stand wit 25,5x25x5x57
XW-I-9989

(LFT Combo) "Starter" Vis-Tips
XPOS-S-TIPS

Flyer LFT Tablet NL
XPOS-FL-TNL

Uitgebreide tekeningen en tekst van basis 
hengelsport disciplines. 
(15 gesealde kaarten in A5 formaat)
Bovenstaand slechts één voorbeeld weergegeven

Uitgebreide combo advies kaarten.
Gesealde kaarten in A4 formaat
Verkrijgbaar in diverse hengel combo series.
Bovenstaand slechts één voorbeeld weergegeven

Flyer met uitleg en fotos over LFT Tabletten 
en tips voor in praktijk! 
(dubbelzeidig A4 formaat op glansend 
papier)

Grote pot met 2 soorten LFT Tablets 
incl. fi lmpjes verkrijgbaar om LFT 
Tabletten te promoten in de winkel 
en extra omzet te genereren.

tABlEts

WWW.LFT-TABLETS.COM

De LFT Tablet range bestaat uit nieuwe, innovatieve produkten die op vele 
verschillende manieren toegepast kunnen worden. Er zijn verschillende types 
met elk zijn eigen werking en toepassing.

Fizz : Snel en effectief  werkende bruistablet waarbij een waas van geur, 
kleur en eetlustopwekker vrijkomt. Dit geeft een sterke aantrekkingskracht op 
alle vissoorten. 

StEAm : Langzaam en langdurige wolk van geur, smaak en 
eetlustopwekker. Dit houdt alle vissen langer op de voerstek. 

ClouD : Combinatie tussen een Fizz en Steam werking om een 
zogenaamde “stofwolk” na te bootsen. Deze extra aantrekkingskracht is 
perfect geschikt voor bijvoorbeeld karper.

trAils : Snel en attractief werkende bruiseffect waarbij geur, kleur en 
eetlustopwekker vrijkomt met extra attractieve kleur sporen. Ook ideaal op 
stromend water te gebruiken. 

StEAm trAils : Deze tablets (hookbaits) geven een langdurige 
waas af rondom het haakaas van geur en kleur en smaakstoffen 

Demo Set LFT Tablets
XPOS-DEMO-T



Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Leonard Sports, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Leonard Sports. 1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Leonard Sports afwijkende bepalingen zijn 
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-1 Leonard Sports aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2-2 Eventuele toepasselijkheid van 
vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leonard Sports onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Leonard Sports 
aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 3  Aanbiedingen. 3-1 Alle aanbiedingen en / of off ertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Leonard Sports, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. 3-2 Gegevens in drukwerken 
verstrekt door Leonard Sports zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Leonard Sports niet.
Artikel 4  Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Leonard Sports binden hem niet, voor zover ze door Leonard Sports niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die 
geen procuratie hebben.
Artikel 5  Overeenkomst. 5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Leonard Sports door zijn bevestiging. 5-2 Elke met Leonard Sports aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de 
wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Wederpartij zal toestaan dat Leonard Sports zonodig informatie betreff ende hem opvraagt. 5-3 Gegevens betreff ende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeel-
dingen e.d. door Leonard Sports bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Artikel 6  Prijzen. 6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Leonard Sports niet. 6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale 
lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht 
de overeenkomst te ontbinden. 6-4 Indien de prijsfl uctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 7  Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.
Artikel 8  Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Leonard Sports.
Artikel 9  Aanbetaling. Leonard Sports is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Leonard Sports de overeenkomst wordt ontbonden heeft de wederpartij 
het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 10  Leveringstermijnen. 10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Leonard Sports schriftelijk in gebreke te stellen. 10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de 
verwachting dat er geen beletselen voor Leonard Sports zijn de goederen te leveren. 10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 11  Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door Leonard Sports aangegeven. Wenst de wederpartij een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 14  Annuleren. 14-1 Indien de wederpartij de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Leonard Sports reeds aangeschafte materialen en grondstoff en, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te 
nemen en te betalen en is hij overigens jegens Leonard Sports gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Wederpartij zal eveneens aan Leonard Sports als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Wederpartij is voorts 
verplicht Leonard Sports te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Leonard Sports zich alle rechten voor om volledige nakoming van de 
overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15  Reclame. 15-1 Wederpartij is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Leonard Sports terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering 
Leonard Sports wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 15-2 Leonard Sports dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te 
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Leonard Sports juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van 
de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 16  Garantie. 16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Leonard Sports aan de wederpartij schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Leonard Sports zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn 
van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Leonard Sports na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16-2   Voor alle goederen en materialen die Leonard Sports niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16-3   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 17  Retentierecht. Wanneer Leonard Sports goederen van de wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid 
heeft gesteld.
Leonard Sports heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betalingen verschuldigd is.
Artikel 18  Aansprakelijkheid. 18-1 Leonard Sports is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
          Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
          Daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
          Nalatigheden van de wederpartij in het onderhoud van de geleverde zaken;
          Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
          Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2   Leonard Sports is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de wederpartij en / of derden, voor zover ontstaan door 
schuld van Leonard Sports of van hen, die door Leonard Sports te werk zijn gesteld. 18-3 Leonard Sports zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
Artikel 19  Overmacht. 19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het 
land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Leonard Sports of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Leonard Sports, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmeren-
de maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leonard Sports, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffi  ngen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden 
meebrengen, leveren voor Leonard Sports overmacht op, die hem ontheff en van zijn verplichting tot levering zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19-2 Leonard Sports is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, 
zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de wederpartij verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud. 20-1 De eigendom van de geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op wederpartij nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Leonard 
Sports verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of 
te verrichten werkzaamheden.  20-2.2Ieder bedrag dat van wederpartij wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Leonard Sports op wederpartij mocht hebben ten aanzien van welke Leonard Sports in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. 
Daarna zal ieder bedrag dat van wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten. 
8.3 Voordat de eigendom van de producten op wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 
Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Leonard Sports eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 
8.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leonard Sports te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffi  ng, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Leonard Sports zal wederpartij 
alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Leonard Sports. 
8.5 Indien en zolang Leonard Sports eigenaar van de producten is, zal wederpartij onverwijld schriftelijk op de mededelen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt 
gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. 
Voorts zal wederpartij Leonard Sports op eerste verzoek mededelen waar de productenzich bevinden. 
8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leonard Sports. 
Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding. 21-1 Indien de wederpartij wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Leonard Sports ingeval 
van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Leonard Sports eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in 
beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Leonard Sports op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 22  Betaling. 22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen contant dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 Leonard Sports is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem 
is ontvangen, aan de wederpartij een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22-3 Leonard Sports is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door 
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens 
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Leonard Sports zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 23  Toepasselijk recht. Op alle door Leonard Sports gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Artikel 24  
Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Leonard Sports, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor 
zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
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