Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van RABO Verpakkingen B.V. te ’s-Heerenberg
 Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij RABO Verpakkingen
B.V. te 's-Heerenberg, verder te noemen: leverancier, optreedt als verkoper van goederen en/of diensten
voor haar wederpartij, verder te noemen: afnemer en alle overeenkomsten die daaruit kunnen
voortvloeien.
1.2 1.2 Afwijking van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk, indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk door afnemer is aangegeven en eveneens schriftelijk door leverancier is aanvaard.
 Art. 2 Offertes
2.1 Alle door leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven
2.2 Alle door leverancier in de offerte genoemde afbeeldingen, beschrijvingen, maten, gewichten en prijzen
zijn niet bindend
 Art. 3 Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, gelden de prijzen exclusief BTW, doch
inclusief verpakking, verzend-, vracht- en verzekeringskosten, met inachtneming van art. 10.3 van deze
voorwaarden
3.2 Alle door leverancier opgegeven prijzen gelden als dagprijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeen gekomen.
3.3 Indien leverancier genoodzaakt is tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen op lopende orders, zal
hij afnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Afnemer heeft in dat geval het recht de order per
omgaande schriftelijk te annuleren.
 Art. 4 Betaling
4.1 Betaling door afnemer dient plaats te hebben binnen 30 dagen na faktuurdatum en wel netto, tenzij
schriftelijk anders is overeen gekomen.
4.2. Bij niet tijdige betaling is afnemer een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 5 % extra per jaar
4.3 In geval van incasso komen alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, ten laste van afnemer.
4.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het te vorderen bedrag
 Art. 5 Kwaliteit
5.1 Door leverancier worden bij de vervaardiging van papieren zakken constante papierkwaliteiten verwerkt.
Bij de aanmaak van grondstoffen kunnen echter geringe verschillen ontstaan. Voor de gevolgen daarvan is
leverancier niet aansprakelijk.
5.2 Voor het gramgewicht van papier is een gebruikelijke tolerantie van 10 % toegestaan. Geringe
kleurverschillen in het papier geven geen recht op reklame
 Art. 6 Drukkleuren
6.1 De door afnemer gewenste drukkleuren zullen door leverancier zoveel mogelijk benaderd worden.
Verschil in tinten zijn vaak niet te vermijden. Geringe kleurverschillen geven geen recht op reklame
6.2 Drukorders worden uitgevoerd in standaardkleuren, welke door leverancier aan afnemer bekend zijn
gemaakt of door afnemer kunnen worden opgevraagd
6.3 Door afnemer gewenste speciale PMS-kleuren kunnen door leverancier worden aangemaakt.
6.4 Ongeacht het gestelde in lid 6.3 geeft een geringe kleurafwijking geen recht op reklame
6.5 Kleurafwijkingen ten gevolge van verschillende kleurdragers geven geen recht op reklame
6.6 Geringe kleurverschillen bij herhalingsorders geven geen recht op reklame
 Art. 7 Drukkosten
7.1 Teken-, montage-, zet- en/of clichékosten worden éénmalig door leverancier aan afnemer in rekening
gebracht.
7.2 Drukmaterialen worden door leverancier maximaal drie jaar na laatste levering bewaard
 Art. 8 Drukproeven
8.1 Indien wenselijk of noodzakelijk, dit ter beoordeling aan leverancier, worden door leverancier
drukproeven verzonden.
8.2 Wijzigingen van door leverancier gemaakte fouten worden kostenloos aangebracht
8.3 Kosten gemaakt voor wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht na ontvangst van de drukproef
worden in rekening gebracht
 Art. 9 Verpakking en Transport
9.1 De goederen worden door leverancier zo behoorlijk verpakt en beveiligd, dat zij bij normaal vervoer de
plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen veilig kan geschieden.
9.2 Alleen indien zoiets schriftelijk is overeen gekomen, draagt leverancier er zorg voor dat de verpakking
voldoet aan de voorwaarden ingevolge de 'Deutsche Verpackungsverordnung'. Alvorens de afnemer tot

doorverkoop of aflevering van door leverancier geleverde goederen overgaat, overtuigt afnemer zich ervan
dat aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, stelt afnemer leverancier hiervan
terstond in kennis, zodat leverancier aanvullende maatregelen kan nemen.
9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan uit het niet voldoen aan de
voorwaarden ingevolge de 'Deutsche Verpackungsverordnung'.
9.4 Leverancier zal niets in of tussen de verpakte goederen aanbrengen, waardoor de herkomst van de
goederen kan worden afgeleid.
9.5 De inhoud van per aantal stuks verpakte artikelen dient conform de opgave op de verpakking te zijn; bij
per kilogram verpakte artikelen kan een afwijking van het gewicht van plus of min 5 % ontstaan, door toeof afname van het vochtgehalte der goederen.
 Art. 10 Levering
10.1 Leverancier zal zoveel als mogelijk de gevraagde leveringstijden na komen. Elke toezegging
daaromtrent geschiedt bij benadering en geldt onder voorbehoud.
10.2 Overschrijding van de levertijd door leverancier geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, noch
kan een opdracht om deze reden geannuleerd worden, tenzij leverancier met annulering akkoord gaat. In dat
laatste geval komen alle reeds door leverancier voor de te annuleren opdracht gemaakte kosten voor
rekening van afnemer.
10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen geschiedt de levering van de goederen voor rekening en
risico van leverancier, indien het netto-goederenbedrag minimaal € 750,00 bedraagt. In alle andere gevallen
komt/komen een deel van de vrachtkosten/de totale vrachtkosten voor rekening van afnemer. In dit laatste
geval geschiedt het vervoer eveneens voor risico van de leverancier.
10.4 Aanlevering geschiedt zoveel mogelijk per vaste expediteur en wel tussen 08.00 en 17.00 uur, tenzij
anders is overeen gekomen.
10.5 Indien afnemer een andere wijze dan de vaste expediteur wenst, komen de kosten van dat vervoer voor
rekening van afnemer.
10.6 Afnemer draagt er zorg voor dat de wachttijd bij aflevering beperkt blijft tot maximaal 15 minuten.
Voor het lossen der goederen zal afnemer voldoende mankracht en mechanische hulpmiddelen ter
beschikking stellen
10.7 Goederen gelden als geleverd. als de betreffende vrachtbrief/afleveringsbon voor ontvangst en akkoord
is getekend.
 Art. 11 Deelleveringen
11.1 Deelleveringen kunnen uitsluitend schriftelijk overeen gekomen worden, onder toevoeging van een
jaarplanning en/of afleveringsschema.
11.2 Uitstel van deelleveringen kan slechts geschieden met toestemming van leverancier. Bij een uitstel van
meer dan 30 dagen is afnemer opslagkosten aan leverancier verschuldigd.
 Art. 12 Ontoerekenbare tekortkoming
12.1 Nakoming van een overeenkomst door leverancier kan worden opgeschort c.q. komen te vervallen,
indien sprake is van ontoerekenbare tekortkoming.
12.2 Van ontoerekenbare tekortkoming is sprake bij oorlog, oorlogsgevaar, burgerlijke onlusten, boycots,
overheidsmaatregelen, natuurrampen en atoomkernreacties
12.3 Bij het aangaan van een overeenkomst kunnen de gevallen van ontoerekenbare tekortkoming
uitdrukkelijk schriftelijk worden uitgebreid
12.4 In het geval van lid 1 heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien dit gebeurt met
schriftelijke instemming van leverancier. In dat geval komen alle reeds door leverancier voor de te
annuleren opdracht(en) gemaakte kosten voor rekening van afnemer.
 Art. 13 Eigendom en risico
13.1 Goederen blijven eigendom van leverancier tot deze door afnemer volledig zijn betaald.
13.2 Het risico van de goederen gaat over van leverancier op afnemer, zodra deze zijn afgeleverd en de
vrachtbrief/afleveringsbon voor ontvangst is/zijn getekend
13.3 Door afnemer aangeleverde materialen als werktekeningen, films en/of cliché's blijven eigendom van
afnemer. De aangeleverde materialen zullen door leverancier worden bewaard en verzekerd.
13.4 Door afnemer aangeleverde materialen als werktekeningen, films en/of cliché's zullen door leverancier
niet gebruikt worden voor derden, tenzij afnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
13.5 Door leverancier vervaardigde materialen als werktekeningen en/of films blijven eigendom van
leverancier, ongeacht of hiervoor door de afnemer een vergoeding is betaald.
13.6 Door leverancier vervaardigde materialen als werktekeningen en/of films kunnen door afnemer in
bruikleen worden opgevraagd. Deze materialen zullen niet gebruikt worden voor het vervaardigen van
papieren zakken, tenzij leverancier hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
13.7 Door leverancier vervaardigde en aan afnemer in rekening gebrachte cliché's zijn eigendom van de
afnemer.

 Art. 14 Intellectuele eigendom
14.1 Afnemer garandeert dat opdrachten van elke aard geen inbreuk maken op octrooi-, merk-, auteurs- of
enige andere rechten van derden
14.2 Kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van art. 14.1 komen voor rekening van afnemer
 Art. 15 Geheimhouding
15.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie afkomstig van
afnemer, die op enigerlei wijze tot zijn kennis is gebracht of gekomen.
15.2 Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie afkomstig van
leverancier, die op enigerlei wijze tot zijn kennis is gebracht of gekomen.
 Art. 16 Aansprakelijkheid
16.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgeefster en/of derden als direct of
indirect gevolg van het gebruik van door leverancier geleverde goederen
16.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgeefster en/of derden als direct of
indirect gevolg van een gebrek aan door leverancier geleverde goederen
 Art. 17 Beeindiging
17.1 Indien afnemer een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de
gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, ingevolge artikel 248 lid 1, boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat
tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen is afnemer
van rechtswege in verzuim.
17.2 In het geval van lid 1 heeft leverancier het recht de overeenkomst, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding jegens afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van leverancier op
schadevergoeding
17.3 In het geval van lid 1 heeft leverancier het recht zijn verplichtingen op te schorten, zolang afnemer haar
verplichtingen niet nakomt, mits de nakoming door afnemer nog mogelijk is.
17.4 Alle vorderingen die leverancier op grond van dit artikel mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en
ten volle opeisbaar.
 Art. 18 Inkoopverenigingen
18.1 Het feit dat afnemer lid is van een inkoopvereniging geeft de betrokken inkoopvereniging geen enkel
recht op bonusbetaling door leverancier, tenzij zulks schriftelijk is overeen gekomen
18.2 Uitbetaling van bonusgelden geschiedt éénmaal per jaar tenzij anders is overeen gekomen, echter pas
nadat alle betalingen van betrokken leden over die periode binnen zijn.
18.3 Langlopende schulden van leden aan leverancier kunnen door leverancier op de bonusbetaling in
mindering worden gebracht.
 Art. 19 Geldigheid
19.1 Deze voorwaarden zijn opgemaakt en gewijzigd te 's-Heerenberg, augustus 2011
19.2 Deze voorwaarden gelden boven eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeen gekomen
19.3 Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van leverancier.
19.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

