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1. Algemene voorwaarden, die door onze kopers plegen te worden aangehouden, zijn niet van toepassing voorzover ze in strijd zijn 
met de onderhavige verkoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan eventueel overeengeko- 
men schriftelijke afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden kan de koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.  
 
2. Een koper, die eenmaal op de onderhavige verkoopvoorwaarden van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook bij eventueel 
daarna door hem mondeling, telefonisch, telegrafisch of per fax opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze 
verkoopvoorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.  
 
3. Ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van alle goederen behouden wij ons steeds de gebruikelijke spelingen voor, 
zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikanten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
4. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor het geval zou blijken, dat de door ons geleverde goederen inbreuk maken op 
octrooi-, auteurs- of merkenrechten van derden, indien en voor zover de goederen niet door onszelf zijn gefabriceerd. Indien en voor 
zover de goederen door ons zijn gefabriceerd volgens tekeningen, modellen of specificaties van de koper, vrijwaart de koper ons 
voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuk op octrooi-, auteurs- of merkenrechten van derden.  
De koper is gehouden ons in een zodanig geval -onverminderd zijn vrijwaringverplichting - alle inlichtingen en bijstand te verlenen, 
die wij mochten behoeven.  
 
5. De door ons opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraging in de levering zal voor de 
koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot ingebrekestelling, noch tot annulering der order, noch tot het instellen van enige eis tot 
schadevergoeding.  
Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of de betaling der goederen te weigeren.  
 
6. De in onze eventuele catalogi en prospectussen voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en andere gegevens 
beogen slechts een algemene voorstelling van onze arti- kelen te geven. Indien het geleverde blijkt af te wijken van deze afbeel-
dingen, tekeningen, maten gewichten en andere gegevens zal de koper met betrekking daartoe generlei recht tot reclameren 
hebben.  
 
7. Indien wij de leveranciers van wie wij de door ons verkochte goederen, dan wel daarvoor benodigde grond- of hulpstoffen hebben 
besteld, tengevolge van mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, uitvoerverbod, contingenterings- of andere overheidsmaat-regelen, 
werkstaking, binnenlandse onlusten, overstroming, onvoorziene omstandigheden of andere gevallen welke buiten hun macht liggen, 
van welke aard dan ook, zo in binnen- als in buitenland, de goederen niet of slechts gedeeltelijk binnen de overeen-gekomen 
levertijd leveren, zijn wij zonder meer gerechtigd om de overeenkomst met de koper in gelijke mate geheel of gedeeltelijk te 
annuleren, zulks door eenvoudig schriftelijke mededeling aan de koper en zonder rechterlijke tussenkomst. Tot zodanige annulering 
zijn wij eveneens gerechtigd, indien en in zover wij zelf tengevolge van overmacht als bovenomschreven niet aan onze 
verplichtingen kunnen voldoen  
Indien de bedoelde leveranciers op grond van de in dit artikel bedoelde buitengewone omstandig-heden hun prijzen op nog met ons 
lopende contracten verhogen en/of extra vergoeding wegens expeditie, assurantiepremie enz van ons vorderen, zullen wij 
gerechtigd zijn onze prijzen daarmede in overeenstemming te brengen resp. een gelijke vergoeding van onze kopers te vorderen. 
Deze zullen in dit geval echter het recht hebben die contracten te annuleren voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, mits ons 
daarvan terstond schriftelijk wordt kennis gegeven en in dat geval slechts, indien en voor zover wij zelf niet gehouden zijn de 
goederen te aanvaarden  
 
8. Bij verkopen, waarbij op nadere specificatie of op afroep moet worden geleverd, hebben wij het recht het niet tijdig of niet 
gespecificeerde of afgeroepen gedeelte van de order te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst, zulks met behoud van ons recht 
op vergoeding van daardoor door ons te lijden schade.  
Ons recht om van de koper nakoming te verlangen wordt door deze bepaling niet verkort. Indien wij hiervan gebruik willen maken 
zullen wij, ingeval op nadere specificatie had moeten worden geleverd, recht hebben op betaling van de koopprijs indien de koper na 
sommatie met het indienen van de specificatie nalatig is gebleven; ingeval op afroep had moeten worden geleverd kunnen wij 
betaling vorderen indien op aanbod van hel gekochte per brief, niet binnen de in de brief gestelde termijn is afgeroepen en wij zullen 
dan tevens gerechtigd zijn de partij voor rekening en risico van de koper op te slaan  
Indien de gecontracteerde hoeveelheid of de bij de overeenkomst vastgestelde soorten of gedeelten of gedeelten van een bepaalde 
soort door de specificatie van de koper worden overschreden, zijn wij bij de levering daarvan bevoegd die legen onze dagprijzen te 
berekenen  
 
9. Indien levering bedongen is in meerdere partijen over een tijdsverloop van enige weken of maanden, wordt hieronder verstaan, 
dat de levering over die weken of maanden gelijkmatig ver- deeld moet plaatshebben.  
 
10. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden de goederen door ons verzonden met die vervoermiddelen en op die 
wijze, die ons het meest geschikt voorkomen.  
Als franco huis-levering is overeengekomen, strekt onze verplichting niet verder dan tot aflevering van de goederen voor de ingang 
van het gebouw of terrein van de ontvanger mits goed bereikbaar aan een openbare weg gelegen.  
 
11. Bij c.i.f.verkoop gaat het risico voor het verkochte op de koper over, zodra met de inlading van de goederen ter plaatse van de 
verscheping begonnen wordt, onverminderd het verhaal van de koper op assuradeuren  
 
12. De koper wordt geacht het door ons geleverde materiaal terstond na ontvangst te keuren. Om te voorkomen dat er plakresten 
van de folie op de platen achterblijven, moet de  folie uiterlijk 4 weken na ontvangst, binnen de temperatuur van plus 10 - plus 30 
graden Celcius verwijderd worden. Binnen deze termijn mag de folie niet blootgesteld zijn aan andere temperaturen. Op sommige 
platen zit een dubbele folie. Bij lasersnijden is het dus altijd belangrijk , dit van te voren te controleren. Reclames aangaande de 
kwaliteit van het door ons geleverde materiaal moeten binnen 14 dagen na de ontvangst daarvan bij ons schriftelijk worden 
ingediend. Indien zodanige reclame door ons gegrond wordt bevonden, wordt het materiaal door ons vergoed of geremplaceerd, 
zulks te onzer keuze, mits in onbeschadigde staat geretourneerd.  
Tot vergoeding van schade, die het direct of indirect gevolg van de ondeugdelijkheid van het materiaal mocht zijn, zijn wij nimmer 



verplicht, behoudens dwingend wettelijke bepalingen. Het recht op vergoeding of remplacering vervalt, indien van het materiaal 
reeds meer dan 5% verwerkt of verbruikt is.  
 
13. Reclames ten aanzien van maten, gewichten of hoeveelheden van afgeleverde goederen - uitgezonderd in de gevallen voorzien 
in art. 3 - kunnen door ons slechts in overweging worden genomen, indien van het manco terstond aantekening is gemaakt op het 
desbetreffende vervoers-document. Hetzelfde geldt, indien de verpakking der goederen bij aankomst beschadigd blijkt te zijn.  
Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, kunnen reclames als in dit artikel bedoeld door ons slechts 
dan in overweging worden genomen, als de afnemer ons de gehele desbetreffende partij in dezelfde toestand als waarin zij door ons 
was geleverd, onverwijld onaangebroken ter inspectie stelt.  
Alles mits binnen drie werkdagen na ontvangst wordt gereclameerd.  
 
14. Iedere retourzending - derhalve ook die waarvan de retourgoederen onbeschadigd zijn en begeleid worden door de vereiste 
vervoersdocurnenten - welke zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring plaatsvindt, kan door ons worden geweigerd. Bij 
gebreke van onze schriftelijke goedkeuring komt onze eventuele verplichting tot creditering te vervallen.  
 
15. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestelling is geheel voor de koper.  
 
16. De betaling dient  te geschieden netto bij opdracht, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.  
 
17. Tot aan de volledige voldoening van al hetgeen wij uit hoofde van onze overeenkomst met de koper van deze te vorderen 
hebben, blijven de verkochte goederen ons eigendom, ongeacht of zij reeds door de koper in bewerking zijn genomen.  
Hetzelfde geldt, indien wij de goederen in gedeelten hebben geleverd, voor alle geleverde goede-ren, zolang de koopprijs voor het 
geheel niet ten volle is betaald.  
Wij hebben het recht, deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de koper het door hem verschuldigde niet op de 
bepaalde dag betaalt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder 
beheer, bewind of curatele wordt geplaatst. 
Maken wij van de bevoegdheid gebruik dan is daardoor de koopovereenkomst zonder enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst ontbonden. Wij behouden ons in dat geval alle recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie van de 
koper en van deze ontbinding voor. De koper is, ondanks voormeld eigendomsvoorbehoud, bevoegd de goederen op normale wijze 
in zijn bedrijf te verwerken. Alle andere daden van beschikking, waaronder mede verstaan het verbinden van de goederen ten 
behoeve van derden - bv. bankinstellingen - door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de 
koper verboden.  
De koper is verplicht de goederen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn reke- ning, doch te onze behoeve, tegen 
de gebruikelijke risico's te verzekeren. .  
 
Met verwijzing naar art. 17 wijzen wij er nadrukkelijk op, dat onze offerte resp. deze order wordt geaccepteerd onder voorbehoud dat 
de eventueel bij onze fabrieken te bestellen resp. reeds bestelde goederen door haar worden geleverd tegen dezelfde prijzen als 
waarop onze aanbieding resp. de door u geaccepteerde offerte is gebaseerd, terwijl wij ons evenmin ten aanzien van leveringster-
mijnen kunnen binden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen  
 
19. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 zullen wij evenzeer het recht hebben de koopovereen- komst geheel, of voorzover deze 
nog niet was uitgevoerd, zonder meer te annuleren en zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de koper zonder 
rechterlijke tussenkomst, indien de koper het door hem verschuldigde niet op de bepaalde dag betaald, liquideert,  
surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, 
alles onverminderd ons recht om ook in dat geval vergoeding te vorderen van de schade, inclusief valutarisico en het eventueel 
verschil van de aan de prijs ten grondslag liggende noteringen, die wij dientengevolge lijden.  
 
20. Alle geschillen, die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons afgesloten overeenkomsten zuIlen worden beslecht naar 
Nederlands recht door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens wettelijke bepalingen.  
  

 


