3.6 In de prijzen van de leverancier zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties. Door de leverancier
gemaakte evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld.
DUTCH PACK INTERNATIONAL BV

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht
te Utrecht
Art. 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Overeenkomst: iedere onder artikel 2 bedoelde overeenkomst;
1.2 Leverancier: Dutch Pack International B.V. en / of een aan haar gelieerde vennootschap;
1.3 Opdrachtgever: ieder die met Dutchpack International B.V. een
overeenkomst als bedoeld artikel 2 sluit;
1.4 Goederen: al hetgeen door ons krachtens overeenkomst aan een
opdrachtgever wordt geleverd en / of ter beschikking wordt gesteld;

Art. 4. Specificaties; wijziging in de opdracht
4.1 Specificaties moeten, tenzij anders is of wordt overeengekomen,
binnen 5 werkdagen na de orderbevestiging door leverancier, schriftelijk
in zijn bezit zijn.
4.2 Niet tijdige ontvangst der specificaties geeft leverancier het recht,
zonder tussenkomst van de rechter, de order geheel of gedeeltelijk te
annuleren zonder dat leverancier verplicht is opdrachtgever in gebreke
te stellen en onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding.
4.3 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.
4.4 Indien veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte
opdracht aangebracht, tot gevolg hebben dat de leverancier de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever.

1.5 Dagen: alle kalenderdagen;

Art. 5. Eigendommen van opdrachtgever

Art. 2. Toepasselijkheid

5.1 De leverancier wordt geacht dezelfde zorg, die hij voor zijn eigen zaken heeft, besteed te hebben aan zaken die hem door of vanwege de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld in het kader van
bewaring en gebruik, bewerking en verwerking.

2.1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever waarop zij van toepassing
zijn verklaard alsmede op alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende
vervolgovereenkomsten of overige verbintenissen. Een en ander behoudens voor zover enig individueel beding in deze voorwaarden strijdig zou
zijn met regelen van dwingend recht of met de redelijkheid en billijkheid
voor welk geval het betreffende individuele beding buiten toepassing zal
blijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes
waarop zij van toepassing zijn verklaard en die de leverancier uitbrengt
voor het aangaan der overeenkomsten.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen tussen leverancier
en opdrachtgever die volgen op de eerste overeenkomst waarbij deze
voorwaarden ter hand zijn gesteld.
2.3 Van deze voorwaarden en het gestelde in de vorige leden van dit artikel kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende
overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één
of meer punten van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de
opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze
niet van toepassing op de overeenkomst met leverancier.
Art. 3. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra de leverancier een door de
opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen schriftelijk plaats te vinden.
3.3 Op de wijzigingen en / of aanvullingen van gesloten overeenkomsten
is het in de vorige leden van dit artikel bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
3.4 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichts-opgaven,
normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve
voor zover deze door de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.
3.5 Bij deel- of naleveringen gelden de dagprijzen van het moment
waarop de deel- of naleveringen plaatsvinden.

5.2 De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde
zaken, behoudens in geval van beschadiging/vernietiging ten gevolge
van opzet of grove schuld door de leverancier of zijn ondergeschikten.
Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor
zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
Art. 6. Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen gelden de leveringscondities EXW
(Ex Works). Alle overeengekomen leveringscondities gelden conform de
ICC Incoterms 2010.
6.2 Het aannemen der zaken door de vervoerder, zonder aantekening
op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede
staat was.
6.3 Indien op grond van de overeengekomen Incoterm aflevering voor
huis geschiedt, wordt degene die in het bedrijf van de opdrachtgever
aanwezig is ten tijde van de aflevering en de zaken in ontvangst neemt,
geacht daartoe de bevoegdheid te hebben, weshalve de opdrachtgever
zijn/haar eventuele bevoegdheid niet kan inroepen jegens de leverancier. Indien het vervoermiddel voor het transport van het verkochte
materiaal door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, staat opdrachtgever in voor de deugdelijkheid daarvan en zal opdrachtgever de
leverancier vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van derden.
6.4 Indien op grond van de overeengekomen Incoterm het transport van
de verkochte goederen door leverancier ten behoeve van de opdrachtgever is verzekerd, is de opdrachtgever verplicht bij schade aan
deze goederen de leverancier terstond hiervan in kennis te stellen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de vervoerder terstond
voor de schade aansprakelijk te stellen. De aan opdrachtgever in verband met schade uit te keren vergoeding zal niet groter zijn dan het
bedrag dat leverancier van assuradeuren ontvangt.
Art. 7. Leveringstermijn; leveringsdatum; afname
7.1 De overeengekomen leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geen fatale termijn/datum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Een overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de leverancier de overeenkomst
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ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn.
Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd.
7.3 De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order / te leveren zaken direct na gereedkoming af te nemen. Indien de opdrachtgever de
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten en vrachtkosten, verschuldigd zijn.

7.4 Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft leverancier, te zijner keuze, het recht
om of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren,
of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 8.
De leverancier heeft dat recht tevens indien de opdrachtgever de totaal
in deelpartijen te leveren hoeveelheid zaken niet heeft afgenomen binnen 1 jaar na de eerste levering.
Art. 8. 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 e.d.) te vergoeden en 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 de vergoeding van winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde
order voortvloeiende schaden, kosten en interesten.
Art. 9. Betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na
factuurdatum, in de gefactureerde valuta, te geschieden op het bank- of
postrekeningnummer van de leverancier dan wel contant in Nederlandse
munt ten kantore van de leverancier. Opdrachtgever kan zich alleen dan
op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door de leverancier
wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige
wijze is vast te stellen.
9.2 De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities
gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen, al
dan niet in de vorm van een L/C, en de afwerking van de order te staken
indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
9.3 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.
9.4 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 voor elke
maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de wettelijke
jaarrente als bedoeld in artikel 6:120 B.W. Indien de leverancier overeenkomstig lid 3 van dit artikel kredietbeperkingstoeslag in rekening
brengt, is deze bovengenoemde rente verschuldigd vanaf 31 dagen na
factuurdatum.
9.5 Voor opdrachten die een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling
in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
9.6 Indien betaling per L/C is overeengekomen dient dit een onherroepelijk, geconfirmeerd L/C te zijn, onderworpen aan de
‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP600.

Art. 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van
de leverancier totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit

alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren
zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;
- evt. vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van
(een) overeenkomst(en).
Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens dit lid onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht.
10.2 Opdrachtgever is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde materiaal zorgvuldig en als eigendom van leverancier herkenbaar op te slaan. Het is de opdrachtgever toegestaan, het onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde materiaal in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te verbruiken, te verwerken, te
vermengen c.q. te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is
de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de wijze als in dit artikel bepaald.
10.3 De opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.
10.4 De opdrachtgever verbindt zich op eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan het cederen aan de leverancier van vorderingen
van de opdrachtgever op derden, c.q. aan het op de door de leverancier
gewenste wijze vestigen van bezitloze/stille pandrechten tot meerdere
zekerheid van de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever.
Art. 11. Wanprestatie zijdens de opdrachtgever; ingebrekestelling;
incassokosten; ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier niet nakomt, is laatstgenoemde zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd door haar geleverde onbetaalde zaken,
waar en in welke staat zij zich ook bevinden, tot zich te nemen. De opdrachtgever geeft de leverancier hierbij voor alsdan het recht en stelt
hem voor alsdan in de gelegenheid om zelf alle plaatsen te betreden ter
uitoefening van zijn recht die zaken tot zich te nemen.
11.2 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier niet nakomt, kan de leverancier de overeenkomst
ontbinden volgens de wet, onverminderd het recht van de leverancier
volledige vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en interesten
te vorderen. De leverancier zal slechts tot bovengenoemde maatregel
gerechtigd zijn voor zover de tekortkoming van de opdrachtgever dit
rechtvaardigt.
11.3 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van
een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
15% over de eerste EUR 3.000
10% over het meerdere tot EUR 6.000
8% over het meerdere tot EUR 15.000
5% over het meerdere tot EUR 60.000
3% over het meerdere
Indien de leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Art. 12. Overmacht
12.1 Tekortkomingen van de leverancier in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te
wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in
het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van
de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas,
aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van
werknemersorganisaties, waardoor produceren belemmerd wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen
en halffabrikaten aan de leverancier door derden en andere onvoorziene
omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en
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halffabrikaten, die de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering
ener order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken.
12.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan 3 maanden wordt
vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat de
leverancier tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of
derden geleden, gehouden zal zijn.
12.4 De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, zich voordoet nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

Art. 16. Keuring
16.1 Het gerede product kan door de opdrachtgever worden bezichtigd
ter vaststelling van de uiterlijke hoedanigheden. Zijn met de opdrachtgever speciale kwaliteitseisen overeengekomen, dan kan het materiaal
door hem - voor de verzending - worden gekeurd.
16.2 De opdrachtgever dient zijn wens tot keuring of bezichtiging bij de
bestelling op te geven aan de leverancier. Indien de keuring, dan wel de
bezichtiging, extra kosten voor de leverancier met zich meebrengt, dan
zal hij deze kosten aan de opdrachtgever in rekening mogen brengen,
onverschillig of de opdrachtgever van de hem geboden gelegenheid gebruik heeft gemaakt of niet.

12.5 Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

16.3 Indien de opdrachtgever het verlangen tot keuring of bezichtiging
aan de leverancier heeft kenbaar gemaakt, maar daartoe binnen 8 dagen niet is overgegaan op grond van omstandigheden onafhankelijk van
de wil van de leverancier, is de leverancier niet gehouden reclames over
later geconstateerde gebreken te accepteren, die bij keuring of bezichtiging ontdekt hadden kunnen worden.

Art. 13. Prijzen

Art. 17. Klachten; aansprakelijkheid; vrijwaring; geen verrekening

13.1 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. Indien
de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden,
tenzij de leverancier alsnog bereid is de order geheel of gedeeltelijk tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te leveren.

17.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen
na ontvangst der zaken. 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 Prijzen zijn altijd exclusief BTW.

17.2 De opdrachtgever dient de leverancier in de gelegenheid te stellen
de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.
17.3 De opdrachtgever stelt de leverancier in de gelegenheid voor het
ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, tenzij de opdrachtgever ten genoegen van de leverancier heeft kunnen aantonen, dat de
daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.

Art. 14 Verpakking; emballage
14.1 De leverancier dient zorg te dragen voor een behoorlijke en in de
branche gebruikelijke verpakking van de zaken.
14.2 Vellen en rollen worden bruto voor netto geleverd, waaronder uitsluitend te verstaan het gewicht van het te leveren product inclusief
koker en eerste verpakking. Heeft opdrachtgever echter speciale wensen ten aanzien van de emballage, bijvoorbeeld metalen hulzen, of acht
opdrachtgever het noodzakelijk speciale verpakkingen toe te passen,
dan worden deze afzonderlijk berekend. De speciale emballage wordt,
indien overeengekomen, vergoed wanneer deze franco onbeschadigd
aan de leverancier wordt geretourneerd en wel tot het volle bedrag, indien de terugzending binnen 3 maanden na factuurdatum geschiedt.
Voor elke maand of gedeelte daarvan dat de terugzending later dan 3
maanden geschiedt, wordt de vergoeding van deze speciale emballage
met 10% verminderd. Vanaf 6 maanden na factuurdatum bestaat geen
recht op vergoeding. Reparatiekosten, die na terugontvangst nodig
mochten blijken, zullen in mindering worden gebracht.
Art. 15. Tolerantie
15.1 Hoeveelheid
De leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien
afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:
- 30% bij hoeveelheden tot 500 kg netto gewicht in één specificatie.
- 10% bij hoeveelheden boven 500 kg netto gewicht in één specificatie.
15.2 Toleranties
De gebruikelijke toleranties in kwaliteit, kleur, papier, gewicht of uiterlijk
zijn toegestaan.
Bij de beoordeling of een levering deze grenzen overschrijdt, geldt het
gemiddelde van het totale aantal rollen, vellen of eenheden van een geleverde partij. De toleranties gelden per specificatie per aflevering, ook al
heeft de opdrachtgever een contractorder voor opeenvolgende afleveringen in één specificatie of een totaalorder voor verschillende
specificaties gegeven. Een garantie kan nimmer gegeven worden, ongeacht het gebruik van aanduidingen als lichtecht, pasteuriseer-,
steriliseer- of sealbestendig in de orderbevestiging.

17.4 Indien de leverancier zaken heeft geleverd die afwijken van de
overeengekomen kwaliteit en hij die vervangt door zaken, die overeenstemmen met de overeengekomen kwaliteit dienen de ondeugdelijke
zaken aan de leverancier te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending alsmede het risico komen ten laste van de leverancier.
17.5 Terugzending van de zaken mag slechts geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring van de leverancier. Goedkeuring tot terugzending
houdt niet in dat de leverancier de klacht gegrond acht of aansprakelijkheid erkent.
17.6 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot
afkeuring van de gehele geleverde partij of tot weigering van afname van
het overige gedeelte van de partij.
17.7 Iedere aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering c.q. deellevering
waaruit de schade voortvloeit en tot de door opdrachtgever geleden directe schade. Aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade
zoals gederfde winst, bedrijfsstilstand en daaraan gerelateerde kosten is
uitgesloten. Een en ander behoudens in geval van schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de directie en / of het leidinggevend personeel van de leverancier.
17.8 Opdrachtgever vrijwaart leverancier ter zake van vorderingen van
derden die verband houden met productaansprakelijkheid of overige tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Een en ander met
uitzondering van vorderingen in verband met schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolge is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de directie en/of het leidinggevend personeel van leverancier.
17.9 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in
modellen of materialen of informatiedragers die de opdrachtgever heeft
verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik,
be- of verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de
door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.
17.10 De leverancier is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de uniforme artikelcode of enige andere
soortgelijke code door zijn opdrachtgever gegeven filmmasters of enig
ander soortgelijk materiaal, of voor de moeilijkheden of de gevolgen van
moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code. Onder
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de door de opdrachtgever verstrekte filmmasters worden eveneens verstaan de door de opdrachtgever goedgekeurde proeven van drukwerk
met een uniforme artikelcode.
17.11 Foutieve opslag van de zaken door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van de leverancier uit. Een advies omtrent de
wijze van opslag kan op verzoek door de leverancier verstrekt worden.
17.12 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.
17.13 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen van de
leverancier te verrekenen met vorderingen of vermeende vorderingen
van de opdrachtgever op de leverancier.
Art. 18. Druk; EAN-symbool; migratie
18.1 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 hiervan geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van de
leverancier doen ontstaan.
18.2 De leverancier stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de
opdrachtgever hierom uitdrukkelijk vraagt of indien de leverancier dit
gewenst acht.
18.3 Drukproeven die door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
18.4 Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de leverancier
uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde
EAN-symbool ('streepjescode') of enige andere code, op verzoek van de
opdrachtgever aangebracht op het door de leverancier geleverde, en
voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanige code door de
daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare
tekortkoming van de leverancier bij de vervaardiging.
18.5 Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever
worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare grondstoffen
volgens normale productiemethoden. De leverancier is in het kader van
het Verpakkingen- en Gebruiksartikelen Besluit (Warenwet) slechts aansprakelijk voor de invloed van het verpakkingsmateriaal op het te
verpakken product en omgekeerd, indien en voor zover de opdrachtgever schriftelijk en voorafgaand aan de order de leverancier op de
specifieke eigenschappen van het te verpakken product heeft gewezen
en de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld over deze aspecten
een standpunt te bepalen.
Art. 19. Auteursrecht; industrieel eigendomsrecht; reproductierecht
19.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen 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 wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden
op grond van inbreuken op rechten van intellectuele eigendomsrechten
in relatie tot de hierboven bedoelde opdrachten.
19.2 Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen, c.q. tot stand
gebrachte schetsen, tekeningen, litho's, foto's, programmatuur, modellen
e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order
op heeft geplaatst.

van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken van 1980 (CISG). Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de
rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar leverancier is
gevestigd. Leverancier is echter bevoegd zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever.
Art. 21. Bijzondere bepalingen
21.1 Bij nabestelling van een werk is de leverancier verplicht, zo hij het
niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever
kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.
21.2 De door de opdrachtgever aan te leveren materialen of informatie(drager), dienen te voldoen aan de door de leverancier verstrekte
specificaties.
21.3 De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht of de leverancier dit vereist acht voor de
juiste uitvoering van het produkt. Elke proef of revisie wordt in rekening
gebracht.
21.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten
door of namens de opdrachtgever, niet verbeterd in de vóór afdrukken
gegeven proef - of op andere wijze aangeleverde materialen. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 17.9 en 17.10 is de leverancier
aansprakelijk voor zetfouten in kleinere werken, waarvan de opdrachtgever geen proef verlangt en ontvangen heeft, zomede voor
afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht zonder voorkennis van de
opdrachtgever. Hij is evenzo aansprakelijk voor nieuwe fouten, door hem
veroorzaakt na order tot afdrukken.
21.5 Het bewaren van productiemiddelen
a. 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.
b. Het bewaren van de productiemiddelen houdt geen waarborg in dat zij
weer in gebruik kunnen worden genomen.
21.6 Eigendom productiemiddelen
a. Alle productiemiddelen zoals clichés, stenen, drukplaten, cilinders, litho's, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatiedragers, programmatuur en ander grafisch materiaal
zijn onderdeel van de drukkerij-inventaris en zijn als zodanig het eigendom van de leverancier, ook al zijn zij in rekening gebracht.
b. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem
worden afgestaan, tenzij van tevoren de leverancier anders met hem
is overeengekomen.
c. De leverancier is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
d. 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.
e. De leden a. en b. van dit artikel zijn niet van toepassing op de door de
opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom
van de opdrachtgever.
f. 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 artikel 1.3 van
deze leveringsvoorwaarden, met alle consequenties van dien.
Art. 22. Authentieke taal
Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse
versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.
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19.3 Volgt er geen order op een besteld voorwerp, als onder lid 2 bedoeld, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het
verveelvoudigings- en reproductierecht bij de leverancier blijft.
19.4 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
Art. 20. Toepasselijk recht en geschillen
Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en
rechtshandelingen die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht
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