Algemene Voorwaarden
VIPACK B.V.
I Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
die Vipack B.V. sluit. De aanbieder/leverancier is Vipack B.V. welke hierna wordt aangeduid
als opdrachtnemer. De klant wordt aangeduid als opdrachtgever.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid
daarvan wordt uitdrukkelijk niet aanvaard.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze
schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.
4. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging
tot het doen van een aanbod, welk aanbod wij kunnen aanvaarden dan wel verwerpen.
5. Eerst onze schriftelijke aanvaarding doet een overeenkomst ontstaan. Het bovenstaande
geldt ook indien in de offerte een termijn wordt genoemd.
II. Contract-filling
6a. Alvorens wij een opdracht tot contract-filling aanvaarden, is de opdrachtgever verplicht
ons door middel van een proefopdracht met proefmateriaal de gelegenheid te geven de
bewerkbaarheid van het vulmateriaal en de eigenschappen van het verpakkingsmateriaal te
controleren. De opdrachtgever dient ons hiertoe voldoende vulmateriaal ter beschikking te
stellen.
De kosten van deze proefopdracht kunnen wij afzonderlijk, dan wel samen met de
eindafrekening in rekening brengen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de
resultaten van door derden uitgevoerde vulproeven met vul- of verpakkingsmateriaal.
6b. Vul- en verpakkingsmateriaal wordt door de opdrachtgever volgens een tevoren
overeengekomen tijdschema, ofwel volgens afroep door ons, op zijn kosten, bij onze fabriek
in Landgraaf of op een andere door ons aangegeven plaats afgeleverd op Europallets. Levert
de opdrachtgever te vroeg of meer dan overeengekomen, dan zijn wij gerechtigd
opslagkosten in rekening te brengen.
6c. De opdrachtgever dient de door hem aan ons ter beschikking gestelde monsters
vergezeld te laten gaan van een schriftelijke analyse hiervan. Zonder deze verklaring waaruit
de samenstelling van het monster blijkt, kan geen opdracht worden uitgevoerd.
6d. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem geleverde monsters, vulstoffen en
andere materialen de door ons uit te voeren bewerkingen probleemloos kunnen ondergaan.
Bijzondere opslag- of bewerkingsrisico's dient de opdrachtgever onverwijld schriftelijk aan
ons door te geven.
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6e. De opdrachtgever dient de door ons te verpakken zaken in een zodanige emballage aan
te leveren, dat bederf is uitgesloten.
6f. De opdrachtgever dient nauwkeurig aan te geven welke gevaren er schuilen in de
omgang met zijn product en welke voorzorgsmaatregelen hiertoe getroffen dienen te
worden met betrekking tot personeel, milieu, machines etc. Voor elke schade die het gevolg
is van onvoldoende informatie door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk.
6g. Indien bij het uitvoeren van een opdracht inbreuk wordt gemaakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden, is de opdrachtgever verplicht ons van eventuele aanspraken
volledig te vrijwaren.
6h. Indien door gebrekkige of niet tijdige levering door de opdrachtgever of zijn leveranciers
bij ons productieonderbrekingen, productieverlies of productie-uitval ontstaat, zijn wij
gerechtigd de hierdoor ontstane kosten en schade op de opdrachtgever te verhalen.
6i. Nadat de opdracht is uitgevoerd zullen de resten vul- en verpakkingsmateriaal aan de
opdrachtgever op diens kosten worden teruggezonden. Indien het materiaal bij ons dient te
worden opgeslagen, kunnen wij opslagkosten in rekening brengen.
7. Indien voor de uitvoering van een opdracht nieuwe werktuigen, machines of
machineonderdelen benodigd zijn, dient de opdrachtgever ons in voldoende mate monsters
van het te verpakken object kosteloos ter beschikking te stellen. Wij zijn gerechtigd de
kosten voor de aanpassing der werktuigen, machines of machineonderdelen aan de
opdrachtgever door te berekenen.
Door voldoening der kosten verkrijgt de opdrachtgever generlei rechten ten aanzien van
deze werktuigen, machines of machineonderdelen. De aan de opdrachtgever ter beschikking
gestelde monsterverpakkingen, constructietekeningen en andere bescheiden, blijven ons
eigendom en mogen door de opdrachtgever alleen in ons belang en in het kader van de
verleende opdracht gebruikt worden.
II. Prijzen en betalingen
8. De overeengekomen prijs is vast en exclusief B.T.W.. exclusief in- en uitvoerrechten en
exclusief inklaringskosten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
9. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en
die van levering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op lonen, brandstofkosten,
valutaprijzen, de vracht- en/of douanetarieven der zaken of grondstoffen of indien
overheidsmaatregelen worden afgekondigd die niet als normale handelsrisico's zijn aan te
merken, zijn wij gerechtigd de opdrachtgever dienovereenkomstig toeslagen op de
overeengekomen prijs in rekening te brengen.
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10. De betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na
levering en zij dient, tenzij wederom anders overeengekomen, te geschieden in geldige
Nederlandse valuta. Enig recht op opschorting en / of verrekening komt opdrachtgever niet
toe.
11. Bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede wanneer wij anderszins uit een
mededeling van de opdrachtgever hebben moeten afleiden, dat deze in de nakoming tekort
zal schieten, is de opdrachtgever - zonder dat ingebrekestelling vereist is - terstond in
verzuim en zal zij verplicht zijn tot betaling van een rente van 4% boven de geldende
wettelijke rente, gerekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden.
12. Indien de in het vorige artikel genoemde omstandigheden zich voordoen dan zijn wij
gerechtigd de nakoming van alle overige overeenkomsten op te schorten, onverminderd ons
recht op schadevergoeding deswege. In dat geval worden de koopsommen van reeds
afgeleverde zaken en/of diensten direct opeisbaar. De opdrachtgever blijft verplicht de door
hem bestelde zaken af te nemen.
13. Alle daadwerkelijk buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter zake van de incasso
van onze vorderingen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
14. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
15. Wij zijn gerechtigd al onze vorderingen te verrekenen met de eventuele – al dan niet
opeisbare - schulden die wij aan de opdrachtgever hebben.
IV. Eigendomsvoorbehoud
16. Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen de opdrachtgever uit gelijksoortige
overeenkomsten aan ons verschuldigd is of zal worden. behouden wij ons het eigendom
voor van alle door ons verkochte en afgeleverde zaken. Betaling van een factuur doet het
eigendomsrecht ten aanzien van de in de factuur vermelde zaken niet vervallen. Eerst nadat
volledige betaling van al onze vorderingen heeft plaatsgevonden, zal het
eigendomsvoorbehoud vervallen.
17. In het geval zoals bedoeld in het vorige artikel zijn wij steeds gerechtigd de zaken tot ons
te nemen. Daartoe verleent de opdrachtgever ons bij deze onherroepelijke machtiging,
welke machtiging tevens inhoudt het recht om de plaats waar de zaken zich bevinden te
betreden en ze aldaar te verwijderen.
18. Tot het moment waarop volledige betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever
niet gerechtigd anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, over de zaken
waarop een eigendomsvoorbehoud rust te beschikken.

24-10-2012

Pagina 3 van 7

19. Ingeval van terugname van zaken zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever een
schadevergoeding te vorderen van tenminste 20% van het over deze zaken netto
gefactureerde bedrag, dan wel de reële schade, indien deze hoger ligt, te vermeerderen met
de kosten van het terughalen en onverminderd ons recht op de rentevergoeding als hiervoor
in artikel 11 omschreven.
20. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te verpanden. Voor zover
mogelijk, verpandt opdrachtnemer reeds nu deze nieuw gevormde zaken bij voorbaat aan
opdrachtgever.
V. Aflevering
21. De termijn van aflevering gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.
22. Aflevering geschiedt af fabriek tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij kan in
gedeelten plaatsvinden naarmate de zaken gereed zijn. Deelleveringen gelden als
zelfstandige transacties.
23. De aflevertijd bedraagt bij de eerste levering maximaal 12 weken, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Deze termijn is nimmer fataal. Bij niet tijdige aflevering dienen
wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Vervolgleveringen geschieden -mits niet anders
schriftelijk is overeengekomen – op afroep van de opdrachtgever. De tijd tussen afroep en
levering bedraagt minimaal vijf dagen.
24. Ingeval van niet tijdige aflevering ten gevolge van omstandigheden die ons
redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend en zoals bedoeld in nr. 40 onder
overmacht, zijn wij gerechtigd de aflevertijd te verlengen met de periode dat voornoemde
omstandigheden voortduren.
25. Wanneer keuring van de zaken door de opdrachtgever of een keuringsbureau
overeengekomen is, kan dit geschieden na de melding van gereedstelling van de zaken.
Tenzij anders overeengekomen zijn de keuringskosten voor rekening van de opdrachtgever.
Geschiedt de keuring zonder opgave van reden niet, niet op tijd, of niet geheel, dan zij wij
gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever de zaken zonder keuring te
verzenden of op te slaan. De zaken gelden vanaf het moment van verzending c.q. opslag als
te zijn afgeleverd conform de overeenkomst.
26. Voor niet tijdige afgifte van een door een onafhankelijk keuringsbureau op te maken
keuringsrapport zijn wij niet aansprakelijk. De opdrachtgever is dan ook niet gerechtigd de
betaling van de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk afhankelijk te stellen van de indiening
van deze rapporten.
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VI. Verzending en ontvangst
27. Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever de zorg voor de verzending van
de zaken en komen de kosten daarvan voor diens rekening.
28. Zaken die voor verzending gemeld zijn, moeten onmiddellijk worden afgenomen. Indien
de zaken niet binnen 7 dagen na gereedmelding worden afgenomen, zijn wij gerechtigd deze
naar eigen goeddunken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en ze als
afgeleverd te beschouwen.
29. Door afgifte der zaken aan de expediteur of vervoerder, door het opslaan dan wel door
eerdere aflevering gaat het risico op de opdrachtgever over.
VII. Klachten
30. Voor de vraag of de toestand van de geleverde zaken overeenkomstig het bepaalde in de
overeenkomst is, is het tijdstip waarop de zaken afgeleverd worden bepalend.
31. Nadat een keuring door de opdrachtgever heeft plaats gevonden, is het indienen van
klachten, die tijdens de overeengekomen wijze van keuring vastgesteld hadden kunnen
worden, na aflevering uitgesloten.
32. Klachten moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken bij ons worden gemeld
en zij worden slechts in behandeling genomen indien de zaken zich nog in dezelfde staat
bevinden als bij de aflevering.
33. Klachten, die na zorgvuldig onderzoek niet binnen de in het vorige artikel genoemde
termijn aan het licht kunnen komen, moeten onmiddellijk na ontdekking, met directe staking
van eventuele be- of verwerking, echter uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van de zaken
ingediend worden.
34. Bij klachten die terecht en op tijd worden ingediend, worden de afgekeurde zaken
teruggenomen en indien mogelijk in plaats daarvan deugdelijke zaken geleverd, dan wel
wordt in overleg de mindere waarde door ons vergoed.
35. Elke aanspraak vervalt als de opdrachtgever ons niet in de gelegenheid stelt ons van de
juistheid van de klacht te overtuigen, of op ons verlangen de afgekeurde zaken of proeven
daarvan niet onmiddellijk ter beschikking stelt.
36. Een stilzwijgende garantie dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de
opdrachtgever deze heeft bestemd, maakt geen deel uit van onze contractuele
verplichtingen.
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VIII. Aansprakelijkheid
37. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan de in deze voorwaarden bepaald. Enige
aansprakelijkheid voor gevolgschaden wordt door ons niet aanvaard. Bovendien is de
omvang van enige schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever ons ter
zake van die opdracht netto (d.w.z. exclusief BTW en overige heffingen) daadwerkelijk heeft
betaald.
38. Indien de te leveren zaken of diensten geheel of gedeeltelijk bij een of meer derden
dienen te worden besteld, gaan onze verplichtingen en aansprakelijkheden in dat geval nooit
verder dan datgene waartoe deze derden op grond van hun condities jegens ons gehouden
zijn.
39. Bij bederf of beschadiging van andere zaken tengevolge van ondeugdelijke emballage
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever verplicht is ons voor
eventuele aanspraken van derden te vrijwaren.
40. Mochten wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te
voldoen, dan zijn wij gerechtigd de nakoming uit te stellen tot het tijdstip waarop de
overmachttoestand zal zijn geëindigd. Onder overmacht wordt ten dezen in ieder geval
verstaan: oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve
stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking,
overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer
of voorziening van de producten en / of grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of
bedrijfsbenodigdheden of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines.
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IX. Ontbinding
41. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden en alle aan ons verschuldigde bedragen
onmiddellijk opeisen en/of leveranties opschorten dan wel uitsluitend tegen contante
betaling leveren, indien:
a. het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken c.q. verleend;
b. opdrachtgever surséance van betaling of toepassing van de schuldsanering heeft
aangevraagd dan wel deze is verleend;
c. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn
vermogen, of een deel daarvan, verliest;
d. het door opdrachtgever uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt of aan een derde wordt
overgedragen, daaronder begrepen de overdracht van de gehele of gedeeltelijke
zeggenschap en / of inbreng in een andere rechtspersoon of (personen)vennootschap;
e. opdrachtgever komt te overlijden of - zo deze een rechtspersoon of
(personen)vennootschap is - ingeval van liquidatie of ontbinding;
f. indien opdrachtgever betalingsonmacht meldt en/of achterstand heeft in de betalingen
aan ons.
X. Nadere Zekerheden
42. In de situaties als bedoeld in artikel 41 kunnen wij nadere zekerheden aan opdrachtgever
vragen, welke opdrachtgever verplicht is aan ons te verstrekken, bij gebreke waarvan wij de
overeenkomst met onmiddellijke werking kunnen ontbinden en alle aan ons verschuldigde
bedragen onmiddellijk opeisen.
XI Slotbepalingen
43. Op al onze offertes en op de met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Toepassing van het Verdrag van Wenen inzake de internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (11 april 1980 Trb 1981, 184) is
uitgesloten.
44. Ten aanzien van elk geschil tussen ons en de opdrachtgever is de Rechtbank te
Maastricht bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen.
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