Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Vliet Verpakkingen BV, gevestigd en
kantoorhoudende in Roosendaal aan de Tussenriemer 10, 4704 SR, Nederland. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 185/91
.
1. Algemeen
1.1

Deze algemene leverings— en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag
aan en maken deel uit van de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten
overeenkomst; de overeenkomst komt eerst tot stand door middel van
schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier; de voorwaarden zijn
tevens van toepassing op aanbiedingen c.q. offertes.

1.2

Alle offertes zijn vrijblijvend.

1.3

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van
een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.

Art. 2 Wijziging in de opdracht
2.1

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever
extra in rekening gebracht.

2.2

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever
tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de
uitvoering der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

2.3

Indien veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot
gevolg hebben dat de leverancier de voor de verandering overeengekomen
levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en risico van
de opdrachtgever.

Art. 3 Eigendommen van opdrachtgever, materialen of halffabrikaten ter beschikking gesteld
door de opdrachtgever

3.1

De opdrachtgever draagt ten alle tijde het risico voor deze zaken. Indien hij
bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor
verzekering zorg te dragen.

3.2

Door terbeschikkingstelling van materialen of halffabrikaten worden de
verpakking, inschiet en afval van snijden, stansen e.d. het eigendom van de
leverancier.

Art. 4 Overgang van risico: verzending en vervoersrisico van het uitgevoerde werk; aflevering
voor huis

4.1

Het risico voor de te leveren goederen gaat over op het moment dat die
goederen ter expeditie gereed staan, ongeacht de wijze van verzending die
partijen overeenkomen.

4.2

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending
gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten ten
laste van de opdrachtgever.

4.3

Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de
vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat
was.

4.4

Oponthoud of vertraging van het transport is niet voor rekening van de
leverancier.

4.5

Vrachtkosten welke ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke blijft de
goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 5 Leveringstermijn, leveringsdatum , afname

5.1

De overeengekomen leveringstermijn c.q. leveringsdatum is nooit fataal,
maar geeft aan binnen welke termijn c.q. op welke datum de leverancier
zich zal inspannen de goederen te leveren.

5.2

De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming
in ontvangst te nemen.

5.3

Moet de leverancier de goederen na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk
opslaan als gevolg van niet—afname, dan kan de leverancier de opslag— en
behandelingskosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Art. 6 Annuleringen

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

Art. 7 Betaling
7.1

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek,
korting, compensatie en dergelijke te geschieden op het bank— of postgiro—
rekeningnummer van de leverancier dan wel contant in Nederlandse munt
ten kantore van de leverancier.

7.2

De leverancier 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 kan worden
gegeven.

7.3

De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal
2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het
factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum
wordt betaald.

7.4

Indien de opdrachtgever een langere krediettermijn dan 30 dagen na
factuurdatum neemt, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt 1 (zegge één)
procent per maand. Indien de leverancier overeenkomstig lid 3 van dit
artikel kredietbeperkingstoeslag in rekening brengt, is deze bovengenoemde
rente verschuldigd vanaf 31 dagen na factuurdatum.

7.5

Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan betaling in
gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf
dienen te worden overeengekomen.

Art. 8 Wanprestatie zijdens de opdrachtgever; ingebrekestelling, incassokosten,
ontbinding

8.1

Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de
leverancier niet nakomt is de overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst
noodzakelijk is, onverminderd het recht van de leverancier volledige vergoeding van kosten,
schade, gederfde winst en interessen te vorderen.

8.2

Alle kosten die de leverancier maakt, strekkende tot vergoeding van kosten,
schade, gederfde winst en interessen zijn terstond opeisbaar zodra de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier
niet nakomt. Partijen stellen deze kosten, waaronder de buitengerechtelijke
kosten, schade, gederfde winst en interessen op minimaal 18%, te ver—
meerderen met de BTW van de koopsom, genoemd in de overeenkomst ten
aanzien waarvan de opdrachtgever wanprestatie pleegt, een en ander met
een minimum van € 100,00 vermeerderd met de BTW.

Art. 9 Retentierecht en eigendomsvoorbehoud
9.1

De leverancier, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is
gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle
kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van
dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking
hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het
recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in
staat van faillissement komt te verkeren.

9.2

De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht voor op de door hem
geleverde goederen en ook na eventuele verdere verwerking ontstane
nieuwe producten totdat volledige betaling van de koopprijs, i.c. al hetgeen
de opdrachtgever aan de leverancier verschuldigd is, heeft plaatsgevonden.

Art. 10 Overmacht

10.1

Overmacht ontslaat de leverancier van het nakomen van zijn leverings—
plicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding
van winstderving, kosten, schaden en/of interessen kan doen gelden.

10.2

In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling
doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst dier mededeling heeft de opdrachtgever
gedurende acht dagen het recht de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting
om het uitgevoerde gedeelte van de order van de leverancier af te nemen en hem te
vergoeden.

Art. 11 Prijzen
Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de
uitvoering der order nodig zijn, veranderingen van lonen, sociale werkgeverslasten en
andere arbeidsvoorwaarden, wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich
voordoende na aanvaarding ener order, is de leverancier gerechtigd de
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Bewerkelijke tekst, extra
proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een prijsverhoging.
Art. 12 Tolerantie
12.1

Geringe afwijkingen bij kleurendruk zijn geen reden voor afkeuring.

12.2

Hoeveelheid.
De leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien
afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:
Voor papierwaren:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250
kg;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250
t/m 5000 kg;
5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven
5000 kg.
Voor cellophaan, kunststoffen of een combinatie hiervan:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een
netto gewicht tot 500 kg;
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500
t/m 1000 kg;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de
1000 kg.
Voor kartonnages
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner
dan 500 kg;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven
500 kg.
Voor golfkartonnen dozen:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van
minder dan 1.000 stuks;
15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000
tot 5.000 stuks;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer

a.

b.

c.

d.

e.

dan 5.000 stuks.
Voor alle andere producten:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een
netto gewicht tot 500 kg;
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een
netto gewicht van 500 t/m 1000 kg;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een
netto gewicht van 1000 t/m 5000 kg;
5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een
netto gewicht boven 5000 kg.

Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit.
Facturering vindt plaats op basis van werkelijk geleverde hoeveelheid.

12.3

Materiaal.
De leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben indien de
afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. gering te
noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen
overschrijdt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan
dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht tot reclame.

12.4

Gramgewicht.
De toelaatbare afwijking van een overeengekomen gramgewicht bedraagt
voor papier:
t/m 39 gr/m2
8%
40—59 gr/m2
5%
60 en meer gr/m2
4%
en voor kartonnages
tot 500 gr/m2
5%
vanaf 500 gr/m2
8%.

12.5

Dikte.
De toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de
overeengekomen dikte bedraagt voor:
— cellophaan en kunststoffilm tot 40 mu
20%
— cellophaan en kunststoffilm boven 40 mu
15%
— aluminiumfolie (al dan niet als bestand—
deel van een ander product)
10%
— andere materialen of combinaties
15%.

12.6.1 Formaat.
De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
a.
papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm
papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm
(in lengte of breedte)
b.
cettophaan of kunststoffilm ca. 2 mm
c.
zakken uit cellophaan of kunststoffilm in uitgeslagen breedte/lente t/m
200mm Ca.2 mm
d.
papieren zakken in uitgeslagen breedte max. 3 mm in zaklengte max. 5
mm
e.
de toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm.
Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter
hebben.

12.6.2 Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten en de
maten worden vermeld in de volgorde lengte x breedte x hoogte.
Bij platen is de eerstvermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld
is de richting van een golfrug en een golfdal). Op een afmeting is een
tolerantie toegestaan van maximaal + of — 5 mm.

12.7

Wordt een maximum of minimum waarde overeengekomen dan is de
dubbele afwijking naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.

12.8

Voor andere specificaties dan de in dit artikel genoemde, zijn de bij
eerdere levering toegestane afwijkingen en hij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijzingen
toelaatbaar.

Art. 13 Klachten, aansprakelijkheid, vrijwaring
13.1

Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na
ontvangst der goederen. De opdrachtgever, 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.

13.2

De opdrachtgever dient de leverancier in de gelegenheid te stellen de aard,
omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.

13.3

Terugzending van de goederen mag slechts geschieden na uitdrukkelijke
goedkeuring van de leverancier. Goedkeuring tot terugzending houdt niet in
dat de leverancier de klacht gegrond acht of aansprakelijk erkent.

13.4

Bij gebreken bij een deel van de levering komt slechts een vermindering
van de prijs voor dat deel in aanmerking. Indien de opdrachtgever schade
heeft geleden waarvoor de leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekking
heeft op de levering c.q. deellevering waaruit die schade voortvloeit.

13.5

De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier
kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik
genomen, be- of verwerkt is.

13.6

De opdrachtgever, tenzij deze aan te merken is als concurrent, vrijwaart de
leverancier tegen aanspraken van een derde op vergoeding van enige
schade als bedoeld in art. 1407e BW, geleden ten gevolge van een gebrekkig product.
De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de betreffende
aanspraken van derden.

Art. 14 Druk, E.A.N., symbool, migratie
14.1

De leverancier gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien de
opdrachtgever aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten
aanzien van licht— en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij
dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien de leverancier deze eisen
accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot
weigering van de goederen of aansprakelijkheid van de leverancier doen
ontstaan.

14.2

Drukproeven welke door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn
bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen
aanleiding geven tot klachten.

Art. 15 Adviezen en auteursrecht

15.1

Adviezen door de leverancier gegeven met betrekking tot kwaliteiten,
uitvoeringsnormen, maten enz. worden naar beste weten verstrekt, doch de
opdrachtgever kan jegens de leverancier in verband met bedoelde adviezen
geen enkele aanspraak op schadevergoeding maken.

15.2

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van
door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de
opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of
industrieel eigendomsrecht van derden worden gemaakt. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier in en buiten rechten van alle gevolgen, zowel
financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Art. 16 Geschillen
Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan
het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan in eerste
aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter in het arrondissement Breda.
De bepalingen van de eenvormige wet op de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken zijn niet van toepassing.
Art. 17 Bijzondere bepalingen
17.1

De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij
daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.

17.2

De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten door of
namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken afgegeven
proef of op andere wijze aangeleverde materialen.

17.3

Het bewaren van productiemiddelen.
Alle productiemiddelen zoals grafische beelddragers en grafische reprovormen, en/of andere
informatiedragers, stansmessen e.d. worden slechts
bewaard na tijdige schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Het bewaren wordt in rekening
gebracht.

17.4

Eigendom productiemiddelen.

a.

Alle productiemiddelen zijn het eigendom van de leverancier, ook al
zijn zij in rekening gebracht.
De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem
worden afgestaan, tenzij van tevoren de leverancier anders met hem is
overeengekomen.
De leverancier is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht
van de vormcilinder verwijderd, tenzij met de afnemer een regeling is
getroffen omtrent het bewaren van deze cilinder.
De leden a. en b. van dit artikel zijn niet van toepassing op door de
opdrachtgever bij geleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom
van de opdrachtgever.
Voor zover de leverancier productiemiddelen van toeleveringsbedrijven
betrekt, staat hij tot deze in een verhouding van opdrachtgever tot
leverancier (en omgekeerd), een en ander in de zin van art. ... van deze
leveringsvoorwaarden, met alle consequenties van dien.

b.
c.
d.

e.

f.

