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Artikel 1: Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.
		

b.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot
levering van zaken /diensten of tot het verrichten van werkzaamheden;
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht van opdrachtgever aanvaardt of een
aan een opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten van toepassing. De toepasselijkheid van
(inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze (inkoop-)voorwaarden met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op
de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.2

Tevens is van toepassing de laatste versie van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, uit
gegeven door het Koninklijk verbond voor Grafische Ondernemingen te Amstelveen en gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden
en die voor de Grafische Industrie zullen de onderhavige steeds prevaleren.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

3.1

Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat de leverancier het recht toekomt
zonder opgaaf van redenen een door hem uitgebrachte aanbieding in te trekken, dan wel een door hem
uitgebrachte aanbieding niet gestand te doen.

3.2
3.3

Aanbiedingen van de leverancier kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
Een aanbieding van de leverancier wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien die niet binnen 1
maand is aanvaard.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en de leverancier komen tot stand na schriftelijke opdracht
bevestiging door de leverancier. Toezeggingen van vertegenwoordigers of verkopers van de leverancier
zijn slechts bindend voor de leverancier, indien deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

4.2

Elke overeenkomst met de opdrachtgever wordt door de leverancier gesloten onder de opschortende
voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, hetgeen ter
uitsluitende beoordeling van de leverancier staat.

		
Artikel 5: Annulering
5.1
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met de leverancier te annuleren, voordat door de
leverancier met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt mits de opdrachtgever de
hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt.

5.2

Onder de in artikel 5.1 bedoelde schade wordt in ieder geval verstaan; de door de leverancier geleden
verliezen en gederfde winst, de door de leverancier gemaakte kosten ter voorbereiding op de uitvoering
van de overeenkomst, waaronder de van (al dan niet bij derden) gereserveerde productiecapaciteit,
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
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Artikel 6: Prijs, prijswijzigingen

6.1

Alle door de leverancier, al dan niet in aanbiedingen, opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
andere door de overheid opgelegde heffingen.

6.2

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval zich na het sluiten van de
overeenkomst één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet; stijging van de kosten van
materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van
verzendkosten, van salarissen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en
verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke
wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het één en ander
vergelijkbaar zijn.

Artikel 7: Betaling

7.1

De opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen
binnen 8 dagen na factuurdatum aan de leverancier te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening
of opschorting te kunnen beroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2

Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1 is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke
ingebrekestelling door de leverancier vereist is.

7.3

De leverancier is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities bevoegd de opdracht
gever aan te spreken tot het stellen van zekerheid voor de voldoening van krachtens de overeenkomst
door de opdrachtgever aan de leverancier te betalen bedragen en de opdrachtgever is, indien daartoe
door de opdrachtgever aangesproken, gehouden aan een dergelijk verzoek van de leverancier te voldoen.

7.4

Ingeval van niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1, is de opdrachtgever wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertrag
ingsrente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd.

7.5

Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de
daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buiten
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaat, deurwaarders en
incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met
daarover verschuldigde rente.

Artikel 8: Levering

8.1

De aflevering geschiedt ter plaatse waar de leverancier zijn onderneming uitoefent, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

8.2

Een door de leverancier opgegeven termijn van de levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft.

8.3

De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn als bedoeld in artikel 8.2, eerst in verzuim
nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Artikel 9: Eigendomsbehoud

9.1

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de
koopprijs voor deze zaken geheel is voldaan, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de leverancier
van de opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen mocht krijgen. Tevens geldt het
eigendomsvoorbehoud zolang de opdrachtgever vorderingen wegens tekortschietingen in de nakoming
van enige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente, kosten
of boetes.
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9.2

Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de met de leverancier gesloten overeenkomst niet,
niet-tijdig of onvolledig nakomt, heeft de leverancier het recht om de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de
marktwaarde van de afgeleverde zaken, welke in geen geval hoger zijn dan de oorspronkelijke koopprijs,
verminderd met de kosten van terugnemen.

9.3

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en nog ter
beschikking van de opdrachtgever staan, behoudt de leverancier zich reeds nu voor alsdan pandrechten
voor als bedoeld in art. 3:237 tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in art. 3:92, tweede lid,
BW genoemde, die de leverancier uit welken hoofde dan ook nog op de opdrachtgever mocht hebben.

9.4

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door de leverancier geleverde zaken aan een derde te 		
verpanden of daarop aan een derde enig ander recht te verlenen, behoudens het bepaalde in 9.5.

9.5

Het is de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van
een normale uitoefening van zijn onderneming aan derde te verkopen en te leveren.

Artikel 10: Reclamaties

10.1

De opdrachtgever is gehouden onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de leverancier de met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst correct is nagekomen.

10.2

Eventuele reclamaties dienen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk aan de leverancier kenbaar
te worden gemaakt.

10.3

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever in
gebreke is gebleven het in artikel 10.1 bedoelde onderzoek of de in artikel 10.2 bedoelde kennisgeving
tijdig te doen.

10.4

De leverancier zal, indien tijdig is gereclameerd door de opdrachtgever, de afgeleverde niet aan de
overeenkomst beantwoordende zaken zijn keuze vervangen, dan wel terugnemen tegen creditering van
de opdrachtgever.

10.5

De opdrachtgever dient de leverancier te alle tijde in de gelegenheid te stellen de reclamaties op zijn
juistheid te onderzoeken. De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van een reclamaties betaling van
hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de leverancier verschuldigd is, uit te
stellen of te weigeren.

Artikel 11: Overmacht

11.1

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen hem niet worden 		
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Aan de leverancier zijn niet toe te rekenen en
geven de opdrachtgevers geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding, de
navolgende aan tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ten grondslag liggende
omstandigheden: oorlog, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, brand, stakingen,
uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van
noodzakelijke materialen, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke
omstandigheden.

11.2

In geval van overmacht behoudt de leverancier zich het recht voor de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst geheel, dan wel deels te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
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Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1

De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt
tot maximaal het bedrag dat door de leverancier afgesloten verzekering wordt gedekt, indien en voor zover
de leverancier zich tegen de desbetreffende aansprakelijkheid heeft verzekerd.

12.2

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de
opdrachtgever de afgeleverde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan een derde
heeft geleverd, respectievelijk door een derde in gebruik heeft doen leveren.

12.3

De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade in de vorm van (omzetderving of verminderde goodwill
in de onderneming of het beroep van de opdrachtgever.

12.4

Schadeclaims dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij
de leverancier te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op het aansprakelijk stellen van de leverancier
vervalt.

Artikel 13: Toepasselijkheid recht/geschillen

13.1
13.2

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever
en de leverancier, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomst worden exclusief beslecht door
de arrondissementsrechtbank te ‘sGravenhage, behoudens de vrijheid van de leverancier het geschil voor
te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.
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