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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
M.W.P. PACKAGING BV FRANKRIJKSTRAAT 6 KAATSHEUVEL
Werkingssfeer
Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen,
overeenkomsten en leveranties die wij verrichten m.b.t. onze produkten en of werkopdrachten en
of bij aanneming van werk of projecten.
2. Onder koper wordt in het navolgende verstaan : de koper van onze produkten en/of de
opdrachtgever bij projecten, bij aanneming van werk en/of degene die anderszins ons opdracht tot
aanbieden of uitvoeren van werkzaamheden of diensten verstrekt.
Totstandkomen van de overeenkomst
Artikel 2
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en, indien verstrekt, gebaseerd op de bij de aanvraag
verstrekte gegevens, tekeningen, etc.
2. Behalve indien er sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke vastlegging, geldt de bestelling van
de koper en ons accoord als het totstandkomen van een overeenkomst. Het vervolgens op de
afleveringsbon vermelde geldt als bewijs van de inhoud van de overeenkomst.
3. Indien wij de inhoud van een overeenkomst aan de koper schriftelijk bevestigen of de
overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan en de koper niet binnen vijf werkdagen de juistheid
daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.
Artikel 3
Specificaties, aanwijzingen, vervoer van de zaak, etc. zijn van kracht indien en voorzover zij in
de offerte of in de overeenkomst zijn opgenomen.
Artikel 4
1. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk indien en voorzover wij nog geen
uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven en wij daarmee instemmen.
2. In geval van annulering is de koper aan ons een vergoeding verschuldigd, door ons te begroten op
de gemaakte kosten en de winstderving, met een minimum van 15 % van de aanneem/koopsom.
Prijzen
Artikel 5
1. Al onze prijzen zijn netto contant en exclusief omzetbelasting en worden berekend in
Nederlandse guldens, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij wijziging van één of meer prijsbepalende factoren 14 dagen na de datum van verzending van
de offerte of de totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd ook de aangeboden of
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van
wijziging aan te passen. Op verzoek van de koper zullen wij de wijzigingen aantonen.
3. Zodanige aanpassing van de prijs geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
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4. Bij levering van zaken van per zending meer dan f 500,= excl. BTW zijn de vrachtkosten voor
onze rekening. Bij levering van goederen van per zending minder dan f 500,= excl. BTW zijn de
vrachtkosten voor rekening van de koper.
Indien de koper de wijze van verzending bepaalt zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening
van de koper.
Artikel 6
Onze prijslijsten en andere prijsvermeldingen, zoals folders, houden geen offerte in. Wij
behouden ons uitdrukkelijk het recht voor onze prijsvermeldingen te wijzigen indien de markt
daartoe aanleiding geeft.
Artikel 7
Wij behouden ons het recht voor alvorens tot levering over te gaan aan de koper zekerheid te
vragen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc.
Artikel 8
1. Wij blijven eigenaar van de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
schetsen, etc. en behouden ons het auteursrecht dienaangaande voor.
2. Zonder onze schriftelijke toestemming mag de koper onze aanbieding en/of voornoemde bij de
aanbieding verstrekte stukken niet copiëren, aan derden tonen of op andere wijze gebruiken.
3. Indien de aanbieding niet resulteert in een overeenkomst is de koper verplicht de aanbiedingen
en de voornoemde bij de aanbieding verstrekte stukken binnen 14 dagen nadat hij ons te kennen
heeft gegeven geen overeenkomst te willen aangaan aan ons te retourneren. Bij niet voldoen aan
deze bepaling zal de door ons geleden of te lijden schade op de koper verhaald worden.
Artikel 9
1. Wij staan in voor de door ons gemaakte ontwerpen conform hetgeen in artikel 16 is omschreven
in de garantiebepalingen.
2. Wij staan echter niet in voor de door of namens de koper uitgewerkte ontwerpen, noch voor de
eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
3. Ingeval van aanneming van werk bij ontwerpen die wij niet zelf hebben gemaakt staan wij
alleen in voor de juiste montage en voor deugdelijkheid van de gebezigde materialen indien en
voorzover wij daarvan het gebruik hebben bepaald.
4. Indien ingeval van aanneming van werk de koper wenst dat wij instaan voor het door of namens
hem gemaakte ontwerp kunnen wij daartoe beslissen nadat door de koper alle daarop betrekking
hebbende gegevens en bescheiden zijn verstrekt en nadat wij het gehele ontwerp hebben
bestudeerd en nagerekend. Wij behouden te allen tijde het recht voor de verantwoordelijkheid niet
op ons te nemen.
Tenzij anders wordt afgesproken zullen de aan deze berekening verbonden kosten bij de koper in
rekening worden gebracht.
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Levering

in

Levertijden

Artikel 10
1. Alle zaken zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat deze ons terrein hebben verlaten,
danwel, in het geval de goederen door ons worden opgeslagen, vanaf het moment van facturering.
Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de koper, ook in het geval van de
vrachtkosten voor onze rekening komen.
2. De koper is aansprakelijkheid voor alle schade tijdens of door het vervoer ontstaan. Koper
vrijwaart ons terzake. Het transport van de goederen dient door de koper verzekerd te worden daar
wij daarvoor niet zorgdragen.
Artikel 11
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij
derhalve schriftelijk in gebreken te worden gesteld.
2. De levertijd gaat eerst in, nadat wij na de orderbevestiging over alle technische details
overeenstemming is verkregen en nadat wij alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke
gegevens, tekeningen, ontwerpen, etc. hebben ontvangen.
3. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet
het recht de overeenkomst te annuleren.
Montage

en

in

bedrijfsstelling

Artikel 12
1. Montage en in bedrijfsstelling van de zaak is niet in de prijs van de offerte of overeenkomst
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Wanneer de montage/in bedrijfsstelling buiten onze schuld niet, dan wel niet binnen de
voorgestelde of afgesproken tijd, kan plaatsvinden zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende
extra kosten bij de koper in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd
en daarvan aan de koper mededeling is gedaan.
Betaling
Artikel 13
1. Betaling dient te geschieden:
- bij levering van handelsgoederen: binnen 30 dagen na de factuurdatum;
- bij opgedragen werkzaamheden: binnen 30 dagen na de factuurdatum. Maandelijks zal voor deze
werkzaamheden een factuur worden opgemaakt.
- bij aanneming van werk: 40 % van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na totstandkoming
van de overeenkomst resp. bevestiging van de opdracht; 50 % van de overeengekomen prijs bij
leveringsgereed zijn van de zaak en 10 % bij de oplevering.
2. Ook als de koper de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden
opgemaakt.
3. Indien de zaken tijdelijk bij ons worden opgeslagen bepalen wij het tijdstip van facturering.
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4. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
5. Indien betaling niet binnen de onder 1. genoemde termijn heeft plaatsgehad, is de koper vanaf de
dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2 % per kalendermaand of
gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte
daarvan. Alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de
koper. Deze buitengerechtelijke incasso kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom en
rente dan wel op het dan geldende incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Vanaf de dag dat de koper in verzuim is, worden al onze andere vorderingen op de koper, met
name bij levering in verschillende zendingen, onmiddellijk opeisbaar.
Reclame
Artikel 14
1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen onder de volgende voorwaarden,
a.) Bij levering van verpakkingslijnen : Indien deze reclamatie ons per aangetekend schrijven
bereikt binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende zaken.
b.) Bij levering van verpakkingsmaterialen : Indien deze reclamatie ons per aangetekend
schrijven bereikt binnen 30 werkdagen na levering van de betreffende zaken.
In behandelingneming van een reclame geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke
vorm dan ook.
2. De reclame dient, teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen, te geschieden
onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten.
3. Klachten zullen slechts gegrond worden verklaard als de geleverde zaken afwijken van de
produktspecifikatie.
4. Indien wij de klachten van de koper gegrond achten verplichten wij ons uitsluitend tot het
alsnog juist leveren van de prestatie, danwel tot restitutie van de koopprijs middels creditering
tot het bedrag der prestatie. Koper is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog
openstaande facturen.
Artikel 15
Retourzending van zaken is eerst na onze toestemming daartoe toegestaan.
Garantie
Artikel 16
1. Wij staan in voor de goede uitvoering van de overeenkomst voor wat betreft constructie,
materiaal en bewerking gedurende zes maanden na aflevering van de zaak. Alle delen die tijdens
deze termijn door onvoldoende of onjuiste constructie, materiaal of bewerking defect raken zullen
gratis opnieuw worden geleverd. Arbeidsuren en reiskosten en -uren zullen bij de koper in
rekening worden gebracht.
2. De koper moet daartoe franco de betrokken delen aan ons toezenden. Indien dit, ter beoordeling
door ons, niet of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zullen wij ter plaatse gratis doch exclusief
arbeidsuren en reiskosten en -uren door onze technische service de onderdelen laten vervangen.
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3. In afwijking van de onder 1. genoemde garantie vallen daaronder niet die onderdelen of
artikelen, zoals machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen,
installaties en werktuigen, waarvoor fabrieksgarantie geldt. Voor deze onderdelen of artikelen is
uitsluitend en voorzover aanwezig de fabrieksgarantie van kracht. Wij hebben het recht
onderdelen of artikelen die onder de garantie vallen ter vervanging naar de fabriek terug te
zenden.
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4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of
onjuist onderhoud, een en ander tot onze beoordeling, of die ontstaan na door koper of derden
uitgevoerde wijzigingen of reparaties vallen eveneens buiten de onder 1. genoemde garantie.
5. Buiten de onder 1. genoemde garantie vallen voorts machinerieën, stempels, matrijzen,
modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages, die niet nieuw waren bij
ingebruikneming, die niet door ons zijn gemonteerd, danwel die wel door ons gemonteerd doch niet
door ons geleverd zijn.
6. Wij zullen in onze aanbieding aangeven welke garantie op delen van onze aanbieding van
toepassing zijn.
Aansprakelijkheid
Artikel 17
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat tengevolge van een aan onze niet
bekende omstandigheden of door overmacht niet mogelijk is de gevraagde prestatie te voldoen is de
koper verplicht de reeds door ons gemaakte kosten en van onnut gebleken werkzaamheden en
leveringen te betalen.
Artikel 18
1. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt
door het gebruik of leveren van de door ons geleverde zaken en/of bij het monteren, leveren of
repareren van de door ons geleverde zaken uit.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, vervoer
daaronder begrepen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper opgekomen,
behalve in het geval dat deze schade is te wijten aan onze opzet of grove schuld. De bewijslast met
betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de koper. In dat geval zullen wij gehouden zijn
aan schadevergoeding ten hoogste te betalen het bedrag van de hoofdsom zoals die op de
desbetreffende factuur is aangegeven.
Artikel 19
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen
verhinderen, waaronder : stakingen, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan
grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, onderbezetting en/of ziekte
van werknemers.
2. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de overeenkomst in overleg met de koper te
wijzigen onder doorberekening van de extra of verlaagde kosten, hetzij de overeenkomst in stand
te laten met opschorting van de onze verplichtingen voor de duur van de overmacht, hetzij de
overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de
koper verplicht te zijn.
3. De koper kan ons schriftelijk gelasten ons binnen 10 werkdagen uit te spreken over onze keuze.
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Zekerheden

Artikel 20
1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment dat de koper aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Koper heeft tot dat moment niet de bevoegdheid de zaken aan
derden te verkopen of te leveren of in gebruik te geven.
2. Ingeval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust als ons eigendom op te vorderen,
onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Artikel 21
1. Voorzover op de door ons geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 14
rust, dragen wij deze zaken aan de koper over onder gelijktijdige vestiging door de koper van een
stil pandrecht tot zekerheid van de volledige voldoening van al hetgeen de koper aan ons
verschuldigd is of zal worden. Koper is gehouden al zijn medewerking te verlenen tot vestiging van
dit pandrecht.
2. Indien de koper de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan
derden zijn verkocht en geleverd, verleent koper ons reeds nu voor dat geval, onherroepelijke
volmacht en verschaft hij ons alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op
die vordering op die derde en zullen wij de koper of voormelde derde desgevraagd mededeling doen
van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
Koop op proef
Artikel 22
1. Koop op proef wordt geacht te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak de
koper voldoet. Indien koper de afgesproken termijn, danwel bij ontbreken van een termijn, een
redelijke termijn, om de zaak te beoordelen laat verstrijken zonder ons van zijn beslissing in
kennis te stellen, kan hij de zaak niet meer weigeren en wordt de koop definitief.
2. Alle voorgaande artikelen zijn bij koop op proef onverminderd van kracht, behoudens voor
zover in het navolgende lid daarvan wordt afgeweken. Met name blijft artikel 10 van kracht.
3. In afwijking van de in artikel 16 neergelegde garantie staan wij bij koop op proef gedurende de
in lid 1 genoemde afgesproken dan wel redelijke termijn, in voor een goede werking van het
systeem en het realiseren van de in de overeenkomst genoemde mogelijkheden.
Geschillen
Artikel 23
1. Op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties
worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement te Breda, tenzij
wettelijk bepalingen zich daartegen verzetten.
Kaatsheuvel, 9 januari 1996
M.W.P. Packaging BV
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