
  

 

 

VERKOOPVOORWAARDEN 
1. ALGEMEEN  
1.1 Alle verkoopovereenkomsten worden door verkoper gesloten onder toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden. 
1.2. Afwijkende bepalingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, binden verkoper slechts indienverkoper zich 

 daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. In dat geval geldt de afwijking van deze 
 voorwaarden slechts voor de overeenkomst waarop de akkoordverklaring betrekking heeft.  
1.3 Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden komen te vervallen. 
2  OFFERTE/ORDERS  
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld 
2.2 De verkoopovereenkomsten komen eerst tot stand door verzending van de orderbevestiging van de verkoper, waarvan de  
 inhoud geldt als de inhoud van de overeenkomst.  
3 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT  
3.1  Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.  
3.2 Indien verkoper vóór wijziging van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt, of indien door de wijziging extra kosten ontstaan,  
 komen deze kosten voor rekening van koper.  
3.3 De door wijziging in de opdracht veroorzaakte overschrijding van de leveringstermijn komt voor rekening en risico van koper. 
4. LEVERING EN LEVERTIJD  
4.1 Bestellingen in Nederland met een waarde van meer dan f 1.000,-- worden franco geleverd. Bij franco levering bepaalt verkoper de wijze 

en het moment van verzending. Bij elke andere wijze van verzending op verzoek van de koper komen de meerkosten voor rekening van 
de koper.  

4.2  De tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende bepalingen van de incoterms zijn van toepassing voor zover 
daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken.  

4.3  De overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige 
aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper is verplicht de leveringstermijn zoveel mogelijk 
aan te houden.  

4.4  Ongeacht het gestelde in art. 4.3 geeft een overschrijding van de leveringstermijn koper geen recht op aanvullende of 
vervangende schadevergoeding of op opschorting van enig uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.  

4.5 Koper is verplicht zodra de producten door verkoper worden aangeboden, deze af te nemen. Indien koper hierin tekort schiet kan 
verkoper de producten opslaan voor rekening en risico van koper. In elk geval zal KOPER de koopprijs dienen te betalen alsof levering 
heeft plaatsgevonden.  

4.6 Op afroep bestelde producten moeten worden afgenomen binnen de afgesproken levertijd, of indien niet afgesproken, binnen 3 maanden 
na opdrachtdatum. Ingeval deze termijn door koper wordt overschreden zullen koper opslagkosten in rekening worden gebracht. 
Verkoper is op dat moment gerechtigd de bestelde producten in rekening te  brengen. In opslag genomen en gehouden producten zijn 
voor risico van koper.  

5. PRIJZEN  
5.1  Verkoper is gerechtigd na de orderbevestiging doch vóór de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de 

samenstellende factoren van de prijsberekening een verandering heeft ondergaan, ook al zou deze verandering bij de aanbieding 
voorzienbaar zijn geweest. Koper heeft in dit geval het recht binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling van prijsverhoging (het nog 
niet uitgevoerde gedeelte van) 
de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.  

5.2  Indien de koper een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de verkoper alle met het oog op de uitvoering 
van deze order gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding,opslag, provisie e.a.) te vergoeden en, indien de verkoper 
zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen tegen de door de verkoper in zijn 
calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de verkoper op de vergoeding van winstderving en van de overige uit de 
annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten.  

5.3  Clichékosten zijn in de prijzen niet inbegrepen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
5.4  De prijzen zijn exclusief B.T.W.  
6. BETALINGEN  
6.1 Indien het verkoper na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt dat koper niet kredietwaardig is, zal de gesloten 
 overeenkomst door verkoper ontbonden kunnen worden.  
6.2  De verkoper is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en 

de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet binnen de gestelde tijd wordt gegeven.  
6.3 Betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door middel van overschrijving op de bankrekening 

van verkoper.  
6.4  Bij niet-betaling op de vervaldag zal koper over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd worden gelijk aan de  
 wettelijke rente als bedoeld in 6:120 BW. 
6.5  De buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door de verkoper ofwel aan hem in rekening gebracht terzake van het incasseren van het 

door koper verschuldigde, bedragen tenminste 10% van de totaal verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van verkoper op 
aanvullende schadevergoeding.  

6.6  Klachten en geschillen van welke aard dan ook geven koper niet het recht op uitstel van betaling. 
7.  RISICO  
7.1  Koper draagt het risico van de te leveren producten vanaf het tijdstip dat zij verkoper's fabriek of magazijn verlaten, verzekerd voor 

binnenlands vervoer onder AVC-voorwaarden; voor buitenlands vervoer onder CMR-voorwaarden. Wanneer verkoper op verzoek van 
koper een transportverzekering afsluit zijn de kosten van deze verzekering voor koper.  

7.2  Het door koper, of een door hem aangewezen ontvanger, getekende exemplaar van de vrachtbrief of ontvangstbevestiging geldt als 
bewijs dat de daarop vermelde zending door koper zichtbaar compleet en uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit 
het gedateerde en ondertekende stuk.  

8.  EIGENDOMSVOORBEHOUD  
8.1  Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan koper afgeleverde producten tot het moment van algehele voldoening 

van al hetgeen verkoper in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeen komsten van dezelfde 
aard van koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.  

8.2  Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op koper is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een 
derde enig recht daarop verlenen. Wel is het koper toegestaan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten te bewerken en/of door te verkopen. In geval het eigendom aan derden wordt overgedragen 
of de producten ten behoeve van derden worden verwerkt, is koper verplicht zijn vorderingsrechten, welke hij in verband daarmee op die 
derden heeft of zal verkrijgen, op eerste verzoek van verkoper aan deze te verpanden. 

8.3  Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en tevens die producten  
 voor zijn rekening te doen verzekeren tegen verlies, beschadiging en breuk.  
8.4  In geval derden beslag leggen op producten die zich onder voorbehoud van eigendom van verkoper bij koper bevinden, is koper 

gehouden verkoper hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.  



  

 
  

 

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT) 

 9.1  tekortkomingen van de verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten 
zijn aan zijn schuld, noch krachtens de 3 wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.  

9.2  Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden: bedrijfsstoring, gebrek aan 
materialen en energie, oorlog, oproer, brand, ingrijpen van de overheid, staking, 
bedrijfsbezetting, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden die een belemmerde invloed op de productie en/of 
levering hebben.  

9.3  Bij overmacht aan de zijde van de koper is koper gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht op de overeengekomen  
 condities af te nemen.  
9.4  Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, 

bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat de verkoper tot enige vergoeding van schade, door de koper of 
derden geleden, gehouden zal zijn. 

10. KLACHTEN  
10.1  Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der producten. De koper die het geleverde niet binnen 8 

dagen na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.  
10.2  De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde producten, geeft koper niet het recht de gehele levering te weigeren. 

In het bijzonder is het technisch niet te vermijden dat tijdens de productie een  klein deel van het totaal afwijkingen van het 
overeengekomene vertoont.  

10.3  De houdbaarheid van polyolefinen verpakkingen wordt gesteld op 6 maanden en van eventuele bedrukkingen 3 maanden. Na deze  
 periode kunnen geen klachten over het product worden geaccepteerd.  
10.4  Koper heeft niet het recht de geleverde producten zonder toestemming van verkoper te retourneren. Als na inspectie door verkoper de 

klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn de terugzendingskosten en de herleveringskosten voor rekening van koper.  
10.5  Verkoper heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht ter plaatste vast te stellen. 
11.  AFWIJKINGEN  
11.1  Klachten over geringe afwijkingen betreffende onder meer de kwaliteit, maat, kleur, gewicht en bedrukking, geven geen recht tot  
 afkeuring.  
11.2  De bestelde hoeveelheden worden zo goed mogelijk aangehouden. De verkoper wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien 

afwijkingen in hoeveelheid niet meer dan 10% boven of beneden de opgegeven 
hoeveelheid bedragen. Bij partijen onder de 2500 stuks (resp. meter) is een afwijking van 500 stuks (resp. meter) boven of beneden de 
opgegeven hoeveelheid toegestaan.  

11.3  De maximaal toelaatbare afwijking van een meting, opwaarts of neerwaarts, van een overeengekomen dikte van het product bedraagt:  
 tot 70 mu : 10%; vanaf 70 mu : 15 %.  
11.4  De toegelaten afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt opwaarts of neerwaarts in de lengte 25 mm, en in de breedte 10 mm.  
11.5  Bij beoordeling of een levering voldoet aan de in art. 11 gestelde eisen dient minimaal 50% van de geleverde producten ter inspectie 

door verkoper aanwezig te zijn: er kan geen afkeuring geschieden op enkele exemplaren.  
12.  AANSPRAKELIJKHEID  
12.1  De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de betreffende levering waarover klachten bestaan.  
12.2  ledere aansprakelijkheid van verkoper voor schade bij koper of een derde als gevolg van opslag waardoor kwaliteitsachteruitgang kan 

ontstaan of het onjuist gebruik en/of toepassing van het geleverde is uitgesloten.  
12.3  De koper zal verkoper en zijn personeel vrijwaren en schadeloos stellen terzake van alle aanspraken op schadevergoeding welke derden  
 ten laste van verkoper maken. ,  
12.4  Verkoper is niet aansprakelijk voor de invloed welke de door hem geleverde producten op de kwaliteit van het daarin verpakte product 

uitoefent, of welke het verpakte product op de door verkoper geleverde producten  uitoefent door reukontwikkeling, verkleuring, 
vochtinwerking, doorvetting of op welke andere wijze dan ook. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor andere bedrijfs-, gevolg- of 
indirecte schade.  

12.5  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan, of verloren gaan van producten van koper of derden, die hem in verband met  
 voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.  
12.6  Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de {on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool {"streepjescode") of enige 

andere, op verzoek van koper aangebrachte code en/of voor de gevolgen van het onjuist inlezen van een zodanige code door de daartoe 
geëigende apparatuur.  

13. TEKORTKOMING IN DE NAKOMING  
13.1 Indien koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zoals onder andere vermeld in de artikelen 4.5 en 6.4, 

tekortschiet (en hij nadat hij door verkoper in gebreke is gesteld nog steeds zijn verplichtingen niet nakomt), heeft verkoper het recht de 
overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden dan wel de nakoming op te schorten, zonder 
recht op schadevergoeding voor koper.  

13.2  Artikel 13.1 blijft onverkort gelden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling. 
14. DRUKPROEVEN  
14.1  Door koper voor akkoord ondertekende drukproeven zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen geen aanleiding geven 

 tot reclames.  
15. PRODUCTIEMIDDELEN  
15.1  Alle productiemiddelen zoals clichés, cilinders, informatiedragers en ander grafisch materiaal blijven eigendom van verkoper, ook al zijn 

zij in rekening gebracht. Behoudens \ anders overeengekomen kan koper geen afgifte van deze productiemiddelen vorderen.  
16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT  
16.1  Op alle verbintenissen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.  
16.2  Geschillen, die niet in der minne tussen koper en verkoper opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de rechter van het 

arrondissement van de statutaire zetel of woonplaats van verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.  
 
 
Gedeponeerd KvK Alkmaar, 1 juni 1996 

 


