ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN HOLLAND PACKAGING B.V.
GEVESTIGD VEEMARKTKADE 8 TE ´S-HERTOGENBOSCH
ALGEMEEN
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen
van en werkzaamheden verricht door Holland Packaging BV, hierna te noemen HP.
2.
Met de term afnemer wordt hierna bedoeld de wederpartij van HP bij aanbiedingen, overeenkomsten
en de daaruit vloeiende verbintenissen.
3.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor alle offertes van HP en
verbintenissen tussen HP en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.
4.
De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt hiermee
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.
HP behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen
zonder dat daardoor reeds gesloten overeenkomsten alsmede daaruit voortvloeiende verbintenissen
op enigerlei wijze zullen worden aangetast. De wederpartij zal tenminste 1 maand voor genoemde
wijziging schriftelijk worden ingelicht.
6.
Eventuele nietigheid, partiële nietigheid, of ongeldigheid van 1 of meer bepalingen van deze
overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1.
Alle aanbiedingen en offertes, gedaan door HP, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn
geheel vrijblijvend.
2.
HP is – ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan – eerst gebonden, wanneer zij een opdracht
schriftelijk, per e-mail of andere gelijksoortige communicatie heeft aanvaard, dan wel tot
daadwerkelijke uitvoering is overgegaan.
PRIJZEN
1.
Opgegeven prijzen door HP zijn exclusief omzetbelasting.
2.
Prijzen van HP zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de
totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de levering, of wanneer in termijnen wordt
geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van de (kost)prijsbepalende facturen optreedt, heeft
HP het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
LEVERING EN RISICO
1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de door HP opgegeven levertermijnen nimmer
te beschouwen zijn als fatale levertermijnen. Bij overschrijding van de opgegeven levertermijn zal
HP eerst in verzuim raken per schriftelijk aangetekende post. Overschrijdingkan nimmer, ook niet na
ingebrekestelling , aanspraak geven op schadevergoeding, dan wel ontbinding van de overeenkomst.
2.
Indien HP voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft,
die door de wederpartij moeten worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle
benodigde gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van HP.
3.
Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij en komt voor zijn
rekening alle direct en/of indirecte schade welke aan en/of door de goederen voor hem en/of
derden mocht ontstaan. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd, zodra de zaken op het door de
wederpartij aangegeven adres zijn gedeponeerd of elders door de wederpartij in ontvangst genomen
zijn.
4.
Tenzij anders overgekomen bepaald HP de wijze van vervoer.
5.
Een levering van 20% meer of minder dan het bestelde kwantum wordt geacht aan de overeenkomst
te beantwoorden, met dien verstande dat er een prijs verschuldigd is die overeenkomt met een
daadwerkelijk geleverde kwantum . Afwijkingen van 10% in de overeengekomen materiaaldikte
alsmede van 5% in de lengte en/of breedte van het geleverde materiaal, worden eveneens geacht
aan de overeenkomst te beantwoorden. Geringe afwijkingen in de kleurendruk zijn eveneens geen
redenen voor afkeuring.
AFNAMEPLICHT
1.
De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door HP, noodzakelijke
medewerking te verlenen, daardoor begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
2.
Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien de bestelde goederen aan de wederpartij ter
aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt
geweigerd wordt als de dag van levering gezien.
3.
Bij weigering van afname is afnemer aan HP een schadevergoeding schuldig, gelijk aan de koopsom
van de goederen waarvan afname geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat
bedrag gerekend vanaf de dag van aflevering en de voor HP uit de afname weigering voortvloeiende
kosten.
4.
Bestellingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd met instemming van HP, waartegenover
HP voorwaarden kan stellen .
OVERMACHT
In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is HP gerechtigd de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op
nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.
RECLAMES
1.
Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienden door de wederpartij op de afleveringsbon
en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te
hebben aanvaard.
2.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het
reclame advies, het werk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen 8 dagen na
levering in het bezit is van HP.
3.
Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd
en is de aansprakelijkheid van HP daarmee vervallen.
4.
Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na datum van verzending van de facturen schriftelijk
te worden ingediend.
5.
Zaken morgen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HP. Het verlenen van voorgenoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat
de klacht gerechtvaardigd is.
DRUKWERK
1.
HP kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of gebreken in door de
wederpartij zelf aangeleverde drukmaterialen, (goedgekeurde) werktekeningen of films.
2.
De wederpartij dient HP te vrijwaren voor alle gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van
derden door ontwerpen, tekeningen, designs etc., aangeleverd door de wederpartij, voor het
bedrukken van verpakkingsmaterialen.
BETALING
1.
Bijlevering van goederen in gedeelten, kan ieder deel afzonderlijk door HP worden gefactureerd.
2.
Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
dan uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. HP is te allen tijde
gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en
algehele vergoeding van zijn betaling- en andere verplichtingen.
3.
HP is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.
HP is bevoegd levering uit te stellen totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling
verschaft. Indien hierdoor de levering vertraging ondervindt, is de wederpartij aansprakelijk voor de
door HP dientengevolge te lijden schade.
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Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen dan wel binnen dertig dagen na
factuurdatum ten kantore van HP of door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank of
girorekening van HP.
Nalatigheid van de wederpartij ter zake het afnemen van de goederen laat zijn
betalingsverplichtingen onverlet.
Een beroep op schuldverrekening is de wederpartij niet toegestaan.
Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is hij
direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling daarvoor vereist is. In dat geval is de wederpartij
aansprakelijk voor alle door HP te lijden schade.
Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente
verschuldigd van 1,5% per maandover het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij
een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
De kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het onbetaald
gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 150,- per onbetaalde factuur.
Reclame schort de betalingsverplichtingen jegens HP niet op.

FAILLISSEMENT
Indien afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met HP gesloten
overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, of onder
curatele stelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien wederpartij zijn bedrijf aan derden
overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgeschort ziet, de uitvoering van zijn
betalingen worden opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en is HP in haar keuze gerechtigd zonder enige vorm van schadevergoeding
en onverminderd verder aan HP toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst
daarvoor vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van HP op afnemer direct opeisbaar.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Alle door HP geleverde goederen blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling
van al haar vorderingen- met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten- uit hoofde van
overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden.
Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan
derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Het eigendom gaat over op de wederpartij
zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens HP heeft voldaan.
2.
Zolang het eigendom van door HP geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is
de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom van HP zijn, naar behoren te verzekeren tegen
brand, diefstal en breuk. De wederpartij is verplicht HP de polis en bewijzen van betaling van de
verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
3.
De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken die derden
mochten maken op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede pogingen van derden
om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te
laten leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voorgenoemd per omgaande
schriftelijk aan HP te bevestigen.
AANSPRAKELIJKHEID
1.
HP aanvaart aansprakelijkheid voor door haar toedoen geleden schade, die het gevold is van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis. Indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering.
2.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot schadevergoeding overgaat is de aansprakelijkheid
beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
3.
HP aanvaardt, in afwijking van lid 1 en 2 van dit hoofdstuk geen aansprakelijkheid voor indirecte
schade waaronder begrepen bedrijfsschade en vervolgschade, schade wegens overschrijding van
de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige
modewerking, informatie of materialen van de wederpartij.
4.
Ieder recht op schadevergoeding van wederpartij jegens HP vervalt in geval van onoordeelkundig
gebruik van de geleverde goederen of indien wederpartij aan die goederen werkzaamheden door
derden heeft laten verrichten.
5.
Indien de wederpartij HP aansprakelijk stelt voor eniger schade, hoe ook genaamd, of uit welke
hoofde dan ook ontstaan, is hij verplicht HP eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde
zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, met name de wijze van opslag en de duur daarvan,
een en ander in verhouding tot de aard van het product.
6.
Indien de wederpartij zaken, waaromtrent HP hem onder opgaaf van redenen heeft medegedeeld
te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze onder welke titel dan
ook, al dan niet om niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de
wederpartij verplicht HP te vrijwaren voor alle aanspraken van deerden wegens schade, opgetreden
door of in verband met de door HP aan de wederpartij geleverde zaken.
7.
HP is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel
opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van grove schuld van HP.
GESCHILLEN
1.
Op alle met HP gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere ter uitvoering daarvan gesloten
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.
Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank
te ’s-Hertogenbosch en in spoedeisende gevallen de President van deze Rechtbank

