ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN LINPAC PACKAGING BV te Heerenveen
Versie September 2013
ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Linpac
Packaging BV gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen de gebruiker.
De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) van de gebruiker zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door gebruiker.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL II AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering van de gekochte zaken prijsstijgingen optreden als gevolg van wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen, van lonen en/of van valutakoersen, dan is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
Treden deze prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op, dan heeft
de wederpartij binnen één week na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging het recht
de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd
dan drie maanden, dan bestaat voor de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
3. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.
ARTIKEL III OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging aan wederpartij.
2. Afspraken met personeelsleden van de gebruiker die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging
bevoegd zijn, binden de gebruiker slechts, indien schriftelijke bevestiging van deze afspraken van
de zijde van de gebruiker heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL IV LEVERING
1. Zodra zaken voor ter afhaling dan wel bezorging gereed staan in één van de magazijnen van gebruiker (Ritterhude, Beeskow, Featherstone, Pontivy, Pravia en Heerenveen) gelden de zaken als
geleverd aan de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. De wederpartij is verplicht een aflevering door de gebruiker te accepteren. Weigert de wederpartij
de levering te accepteren, dan vindt een ingebrekestelling met een termijn van 10 dagen plaats.
Bij ongebruikt verstrijken de termijnen van ingebrekestelling kan de gebruiker nakoming van de
overeenkomst verlangen met vergoeding van alle daarmee verbonden kosten, zoals kosten van
opslag, transport, verzekering etc. De gebruiker kan ook de overeenkomst ontbinden en de schade
die hij lijdt op de wederpartij verhalen. De schade die de gebruiker lijdt bedraagt in elk geval 25%
van de factuurwaarde.
3. Levering geschiedt alleen franco, indien minimaal 50 colli ineens kan worden afgeleverd en wel op
één door de wederpartij opgegeven adres binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa, ook
al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende afleveradressen te
worden gedistribueerd. De wederpartij; staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats
van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
4. Gebruiker is gerechtigd de bestelde goederen in gedeelten te leveren. De gebruiker behoudt zich
een tolerantie voor van 10% van de hoeveelheid bij iedere aflevering en/of deellevering.
5. Gebruiker is gerechtigd de specificaties van de te leveren goederen aan te passen indien en voor
zover noodzakelijk om in overeenstemming te blijven met veiligheidsvoorschriften of andere juridische voorschriften of aanpassingen die geen aanmerkelijk effect hebben op de kwaliteit of de
eigenschappen van de goederen. Wanneer het noodzakelijk mocht zijn, dat de gebruiker (een deel
van) het productie proces wordt overgedragen en uitgevoerd door een derde, dat staat de gebruiker ervoor in dat de derde dan wel zelfstandig gecertificeerd is teneinde met dezelfde kwaliteit en
hygiëne standaarden de goederen te produceren als de gebruiker, dan wel dat middels een audit
en controle maatregels aan dezelfde kwaliteits- en hygiëne standaarden voldoet als de gebruiker.
6. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.
ARTIKEL V TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor
rekening en risico van de wederpartij. Ook indien franco levering is overeengekomen geschiedt
verzending voor risico van de wederpartij.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen: één en ander conform het bepaalde in artikel IV.
ARTIKEL Vl RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over
te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op
de vrachtbrief en/of begeleidingsbon. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen
zeven dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.
2. Bij de door ons geleverde bladen zijn afwijkingen in dikte van ca. tien procent, in breedte van ongeveer twee procent en in soortelijk gewicht ca. acht procent in de handel gebruikelijk en geven
wederpartij geen recht tot reclame.
Kleine afwijkingen in kleur ten aanzien van eerder geleverde producten of getoonde monsters geven
wederpartij eveneens geen recht tot reclame.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan de gebruiker is kenbaar
gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat
te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatst genoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft
betuigd.
Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker, indien de reclame door hem gegrond
is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen
wijze.
Indien het een door de gebruiker ongegrond verklaarde reclame betreft, is de gebruiker bevoegd de
za(a)k(en) voor rekening en risico van de wederpartij onder zich te houden.
Indien de zaken binnen een termijn van drie maanden na ontvangst ervan, niet aan de wederpartij
kunnen worden afgeleverd, is de gebruiker bevoegd de zaken te vernietigen.
6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel
VIl.
ARTIKEL VIl AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die
reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die
producten kosteloos te vervangen.
De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/-storing,
derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
3. Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de gebruiker
ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij genoemde personen sprake zou zijn van opzet of grove schuld.
4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen van
levering.
5. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot de netto factuurwaarde van de
betreffende geleverde zaken. Voldoening van deze factuurwaarde door de gebruiker geldt als enige
en volledige schadevergoeding.
6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden na de levering.

7. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart
de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en
voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag anders dan in originele verpakking) van de afgeleverde
zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven
instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft
gehandeld;
c. voormelde schade is ontstaan door schending van octrooien/licenties of dergelijke rechten, alsmede fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de
wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.
ARTIKEL VlIl BETALING
1. Betaling dient binnen dertig dagen na de factuurdatum - ook indien niet kan worden geleverd als bedoeld in artikel IV en Vl- netto contant, te geschieden in Euro’s of een daarvoor in de plaats getreden
valuta, dan wel in de tussen gebruiker en wederpartij overeengekomen valuta. De betalingstermijn
is een fatale termijn.
2. Blijft de wederpartij in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is
de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de wederpartij een rente
verschuldigd van 1% per maand, althans de wettelijke handelsrente in geval deze hoger mocht zijn
dan 1% per maand. Is de wederpartij nalatig met zijn betalingsverplichtingen dan maakt gebruiker
tevens aanspraak op vergoeding van de wettelijk geregelde incassokosten nadat een aanmaning
met een termijn van 14 dagen aan de wederpartij is gezonden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zulks onverminderd het recht tot het vorderen van schadevergoeding van
de wederpartij.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker
bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te
schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt
reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden
heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
6. De gebruiker is gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst inclusief het recht op betaling geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan derden. De wederpartij kan zijn rechten uit de overeenkomst slechts
overdragen aan derden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
ARTIKEL IX EIGENDOMSVOORBEHOUD
1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven
uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen die de gebruiker op de wederpartij
heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel
3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de wederpartij worden, indien de
wederpartij al hetgeen hij aan de gebruiker verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen
dan die waarop de bij de wederpartij aanwezige zaken zijn gefactureerd.
2. De gebruiker behoudt de eigendom van de door gebruiker gemaakte tekeningen, monsters en modellen. Deze mogen door wederpartij niet voor derden toegankelijk worden gemaakt.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL X PANDWARRANTAGE
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij
niet bevoegd deze zaken te verpanden, daarop een ander zekerheidsrecht te vestigen of deze zaken in de feitelijke macht van één of meer financiers te brengen (warrantage), schending van deze
verplichting levert een ernstige toerekenbare tekortkoming door de wederpartij op (wanprestatie).
De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd
het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL Xl FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging,
onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid
met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. De gebruiker kan bij
uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de wederpartij de koopovereenkomst, zonder
ingebrekestelling ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de wederpartij
de gebruiker vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
ARTIKEL Xll COMPENSATIE EN VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft,
dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie/verrekening. Dit geldt
eveneens, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement
wordt verklaard.
ARTIKEL XlIl OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent uit de wet en rechtspraak volgt, alle
van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop
de gebruiker geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de
gebruiker afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in nutsvoorzieningen
en algemene vervoersproblemen.
2. De gebruiker kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Ingeval van blijvende overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden.
4. Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker opgeschort en wordt de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van
tijdelijk overmacht langer dan drie maanden, dan kunnen beide partijen, zonder daartoe schadeplichtig te worden, de overeenkomst ontbinden. Heeft de gebruiker bij het optreden van overmacht
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
voldoen, dan kan de gebruiker het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, tenzij aan het geleverde geen zelfstandige betekenis toekomt.
ARTIKEL XIV TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, indien bij wet daarin is voorzien. De Bribery Act 2010
van het Verenigd Koninkrijk is van toepassing op de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij,
indien en voor zover de desbetreffende Nederlandse wetgeving hierin niet voorziet en deze de
toepassing van deze Bribery Act 2010 toelaat.
2. Alle geschillen, welke ook, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen ontstaan zullen
bij uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden, zulks onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie. Alle
geschillen, uit welke aard ook, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen ontstaan
zullen bij uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in NoordNederland locatie Leeuwarden, tenzij wettelijke regels deze keuze niet toestaan, zulks onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie.

