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1 TOEPASSELIJKHEID
Orders worden door verkoper uitsluitend aanvaard op de hieronder omschreven
voorwaarden, aan eventuele additionele of andersluidende bedingen van de zijde
van koper in welke vorm en te welken tijde ook gemaakt, zal verkoper slechts
gebonden zijn, indien en voor zover daarover schriftelijk overeenstemming is
bereikt en verkoper daarbij uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het in deze
algemene leveringsvoorwaarden bepaalde.
De bepalingen uit de eenvormige wetten op de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten. De koper stemt reeds nu voor
alsdan in met eventuele wijziging van de inhoud van onderhavige voorwaarden.

2 MONSTERS
Koper dient monsters, alsmede resistentie- en andere proeven nauwkeurig te
controleren, daar fouten in monsters en/of proeven waarmede koper zich akkoord
heeft verklaard, geen grond opleveren voor enigerlei aanspraak of vordering
jegens verkoper.

3 OFFERTES, ORDERS EN PRIJZEN
Alle offertes zijn vrijblijvend. Prijzen waaromtrent niet anders is overeengekomen,
gelden "af fabriek". Aanvaarding van orders die gegeven worden zonder vooraf-
gaande offerte, geschiedt tegen de op de dag van aanvaarding geldende prijzen
van verkoper. Indien, nadat een order is aanvaard, de kostenbestanddelen,
eventueel omgerekend in de Nederlandse Valuta, van de verkoopprijs wijziging
ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de oorspronkelijk overeengeko-
men prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Overeenkomsten die mondeling en/of door middel van vertegenwoordigers tot
stand komen, zijn voor verkoper eerst bindend, nadat zij schriftelijk door hem zijn
bevestigd.
Indien verkoper in verband met een op verzoek van aanvrager gemaakte offerte,
kosten heeft gemaakt voor het vervaardigen van ontwerpen, tekeningen, model-
len, matrijzen, gereedschappen, enz., is verkoper gerechtigd, indien geen bestel-
ling volgt, deze kosten aan aanvrager in rekening te brengen.

4 VERPAKKING
Tenzij anders overeengekomen, is emballage in de prijs begrepen. Deze wordt
door verkoper niet teruggenomen. Voor pallets kunnen afzonderlijke regelingen
worden getroffen. In dat geval blijven pallets en de daarbij behorende tussenleg-
gers en afdekplaten het eigendom van verkoper. Deze dienen franco en in goede
staat aan hem te worden teruggezonden.

5 UITVOERING
Verkoper behoudt zich het recht voor, de te leveren goederen te voorzien van zijn
naam en/of merk en codering. Ook indien op monsters of proef geleverd wordt,
vormen aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in de
uitvoering der geleverde goederen onverschillig of deze zich voordoen in het kader
van één of meerdere leveringen, geen grond voor enigerlei aanspraak of vordering
jegens verkoper, zulks geldt ook voor de kleur, indien bedrukte goederen worden
geleverd.

6 AFLEVERING
Verkoper kan levering in gedeelten doen plaatsvinden. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, mag door verkoper maximaal 10% meer of minder dan de
nominaal overeengekomen hoeveelheid geleverd worden; in zulk een geval
ondergaan de verplichtingen van koper evenredige wijziging. "Af fabriek" verkoch-
te goederen worden geleverd af vestigingsplaats onderneming, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. "Af fabriek" verkochte goederen reizen steeds vanaf
verkopers vestigingsplaats voor risico van koper, ongeacht eventuele anderslui-
dende bedingen ter zake tussen verkoper en derden gemaakt.

7 LEVERTIJD
De door de verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst voor verkoper geldende omstandigheden en,
voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan
verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door verkoper zoveel
mogelijk in acht worden genomen.
De levertijd gaat in nadat de verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
Indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel
hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, gaat de
afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in
het bezit zijn van verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke
orderbevestiging.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft koper geen recht op enige
schadevergoeding terzake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding
of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringster-
mijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het
betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is als dan gerech-
tigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voorzover dat strikt noodzake-
lijk is, mits hij hiervan aan verkoper schriftelijk kennis geeft en onverminderd het
recht van verkoper om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de
betreffende produkten alsnog aan koper af te leveren.
Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts-
toestand. 
Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, is de verkoper gerech-
tigd de levertijd en de prijs aan te passen aan de alsdan geldende omstandighe-
den dan wel kan de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk worden
ontbonden zonder dat verkoper tot enige (schade)vergoeding jegens de koper is
gehouden, ook niet als verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
hebben.
Koper is gehouden verkoper te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen,
terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van verkoper in verhouding met koper is uitgesloten.

8 OVERMACHT
Onverminderd de op het punt van overmacht bestaande wettelijke regelingen,
heeft verkoper het recht, indien de uitvoering van een order tijdelijk of blijvend,
geheel of gedeeltelijk, door overmacht verhinderd wordt, de gerede goederen aan
koper in rekening te brengen en daarvan onmiddellijk afname te verlangen, dan
wel de order als geannuleerd te beschouwen voorzover de goederen nog niet
gereed zijn.

Als overmacht zal onder meer worden beschouwd: oorlog, staat van beleg, oproer,
sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, lock-outs, werkstaking, gebrek
aan grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en watervoorzie-

ningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en gereedschappen, mislukking
bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken nodig maakt, niet nakomen door
derden van hun verplichtingen jegens verkoper door welke oorzaak ook, zonder
dat verkoper de invloed van één en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.
Deze opsomming vormt op generlei wijze een uitputtende beschrijving van wat als
overmacht is te beschouwen.

9 BETALING
Alle betalingen, ook die van deelleveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurda-
tum zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op het kantoor van de
verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de
overeengekomen tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn
en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de verval-
dag een rente van 1½% per maand over het op de vervaldag nog verschuldigde in
rekening te brengen en bovendien alle op de inning van zijn vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De door de koper verschuldigde
kredietbeperkingstoeslag is niet verrekenbaar met een door de verkoper ingedien-
de rente-nota. Koper is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken aan de
geleverde goederen of om welke andere reden ook de nakoming van zijn beta-
lingsplicht te weigeren of op te schorten. Verkoper kan steeds, indien hem zulks
geboden lijkt in afwijking van het oorspronkelijk overeengekomene, betaling dan
wel zekerheid voor de betaling vorderen voordat door hem geleverd of de order in
produktie genomen wordt.
De koper verbindt zich aan het verstrekken van zekerheid mede te werken in het
bijzonder door overdracht van zijn vorderingen, die ontstaan door het feit dat hij
deze mede heeft verkregen of kan verkrijgen door de doorlevering van goederen
van verkoper, ongeacht of deze goederen verwerkt zijn. Indien verkoper nog niet
tot levering is overgegaan en de koper weigert zekerheid te geven voor de
betaling heeft verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Verkoper is gerechtigd om
naast de overeengekomen koopsom een kredietbeperkingstoeslag in rekening te
brengen, welke kredietbeperkingstoeslag door koper niet behoeft te worden
voldaan indien binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de verplichtingen
wordt voldaan.
Indien is overeengekomen in een andere dan de Nederlandse valuta de koopsom
in rekening te brengen, is verkoper gerechtigd voor hem nadelig koersverschil op
de dag van betaling t.o.v. de datum van totstandkoming van de overeenkomst aan
koper in rekening te brengen, derhalve ook indien reeds is gefactureerd.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn
verplichtingen uit welken hoofde ook jegens verkoper heeft voldaan, ongeacht of
deze goederen verwerkt zijn.

11 RECLAMES
Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestem-
ming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hem zelf of door een in zijn
opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames
over gebreken aan de goederen die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefou-
ten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen
de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur
gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de
goederen schriftelijk aan verkoper worden medegedeeld. Ieder recht op reclame
vervalt, indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd of indien de
goederen geheel of voor meer dan 20% in gebruik zijn genomen.

12 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gerecla-
meerd, zal verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadeloosstelling betalen,
die in alle gevallen beperkt zal zijn tot de factuurwaarde van de goederen waarop
de reclame direct betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen
door een partij in overeenstemming met de overeengekomen hoedanigheden, dan
wel een combinatie van beide mogelijkheden. De verkoper behoeft slechts tot
terbeschikkingstelling van een vervangende partij, respectievelijk betaling van de
schadeloosstelling over te gaan nadat de door koper afgekeurde partij in de macht
van de verkoper is gekomen.
Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van zijn goederen voor de daarin door
koper te verpakken produkten noch voor het door deze daarvan te maken gebruik.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die
mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden, adviezen
daaronder begrepen, van verkoper, diens ondergeschikten dan wel andere perso-
nen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Door verkoper verstrekte adviezen omtrent het voor een bepaald produkt te
gebruiken verpakkingsmateriaal worden na beste weten verstrekt. Zij ontslaan de
koper niet van zijn verplichtingen de door verkoper geleverde goederen op hun
geschiktheid voor de beoogde doeleinden te beproeven, alvorens deze te gebrui-
ken.
Toepassing, gebruik en verwerking van door verkoper geleverde goederen vinden
plaats buiten verkopers controlemogelijkheden en vallen derhalve onder kopers
eigen verantwoordelijkheid.

13 PRODUKTIEMIDDELEN
Produktiemiddelen zoals de voor de decoratie benodigde films en metaalplaten
alsook stempels en matrijzen, blijven het eigendom van verkoper en worden niet
aan koper ter beschikking gesteld, ook al zijn hiervoor kosten in rekening ge-
bracht. Wanneer gedurende drie jaren op een bepaald artikel door verkoper geen
orders zijn ontvangen en aanvaard, dan heeft hij het recht de betrokken produk-
tiemiddelen te vernietigen zonder de betrokken koper hiervan bericht te zenden.

14 RECHT EN RECHTER
Op alle verkoopovereenkomsten, de totstandkoming, uitvoering en uitlegging
daarvan, alsmede al het overige dat tot de verkoop betrekkelijk is, zal steeds
Nederlands recht van toepassing zijn. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht
door de voor verkoper bevoegde rechter.
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