ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MULTI PLASTICS BV
1. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten
(hierna: "de Overeenkomst") en leveringen, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
In deze voorwaarden wordt onder "Verkoper" verstaan Multi Plastics BV, gevestigd te Geleen, Nederland.
2. OVEREENKOMST
Alle offertes welke door de Verkoper worden uitgebracht zijn vrijblijvend. Een verkoopovereenkomst wordt pas
gesloten na schriftelijke bevestiging van een opdracht door de Verkoper. De Overeenkomst, waaronder
begrepen de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper, verandert niet door ontvangst door de Koper
van een ontvangstbevestiging van de Verkoper van de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de
Koper. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te leveren zal geen invloed hebben
op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.
3. LEVERING
3.1 Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 1990 met laatste
wijzigingen zijn van toepassing, doch met inachtneming van artikel 6 van deze voorwaarden.
3.2 Voor elke levering van de producten dient de Koper bij wijze van leveringsvoorwaarde de Verkoper
schriftelijk in kennis te stellen van de hoeveelheid, gewenste datum van ontvangst of levering alsmede verdere
relevante verzendinstrukties. Indien de Koper de voornoemde informatie niet tijdig of niet volledig verstrekt,
dan is de Verkoper niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een levering of voor te late levering.
3.3. Verkoper zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven de
Koper echter niet het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te eisen.
Een overeenkomst waarin de levertijden niet of niet duidelijk zijn vermeld of waarin andere specificaties
ontbreken bindt de Verkoper niet, totdat de ontbrekende levertijden en/of specificaties aan de verkoper zijn
doorgegeven en door de Verkoper zijn overeengekomen.
3.4 De hoeveelheid en kwaliteit van de producten dienen door of namens de Verkoper te worden vastgesteld
bij de Verkoper en de bevindingen dienen te worden aanvaard als zijnde overtuigend bewijs van de
hoeveelheid en kwaliteit van de producten. De Koper of zijn vertegenwoordiger heeft het recht hierbij
aanwezig te zijn mits de Verkoper tijdig van dit voornemen op de hoogte is gesteld.

3.5 De Verkoper mag maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheden afwijken, waarbij het door de
Koper te betalen bedrag dienovereenkomstig wordt bijgesteld.
4. PRIJZEN, BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek inclusief standaard verpakking, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen met de Verkoper. Prijzen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in
een schriftelijke offerte of orderbevestiging van de Verkoper uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor
een bepaalde periode. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief belastingen, heffingen en andere
kosten van algemene of bijzondere aard; deze worden aan de Koper doorberekend.
5. BETALING
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient elke levering te worden betaald binnen 30 dagen na de
factuurdatum zonder enigerlei korting, mindering of schuldvergelijking door de Koper.
Naast andere rechten en remedies behoudt de Verkoper zich het recht voor ofwel de Overeenkomst te
annuleren ofwel verdere leveringen onder de Overeenkomst op te schorten mocht de Koper verzuimen een
factuur op tijd te betalen. Betaling dient te geschieden door overmaking naar een door de Verkoper aan te
wijzen bank. Als betaling niet op de vervaldag heeft plaats gevonden, dan is de Koper, onverminderd andere
rechten van de Verkoper, rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag en een
buitengerechtelijke incassovergoeding ad minimaal € 40,00. De rente zal worden berekend tegen een
wettelijke rentevoet. De incassovergoeding wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag en
wordt trapsgewijs lager naarmate de vordering hoger wordt. Daarnaast zullen alle andere bedragen welke de
Koper aan de Verkoper verschuldigd is, terstond betaald dienen te worden. Onder "vervaldag" wordt verstaan
de datum waarop het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Verkoper dient te zijn bijgeschreven.
5.2 Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van een factuur komen de kosten van maatregelen door de
Verkoper, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor zover deze genomen worden teneinde de Koper tot
betaling te bewegen, voor rekening van de Koper.
5.3 Indien, naar de mening van de Verkoper, de financiële positie van de Koper dit rechtvaardigt, is de
Verkoper te allen tijde gerechtigd die zekerheden te verlangen welke de Verkoper nodig acht om nakoming van
de verplichtingen van de Koper volgens de overeenkomst te waarborgen; leveringen kunnen worden
opgeschort totdat de voornoemde financiële positie zodanig is verbeterd dat nakoming van de verplichtingen
van de Koper is gewaarborgd.

6. BEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT
De Verkoper behoudt de eigendom van de producten zolang de Koper niet de volle koopprijs heeft betaald. In
geval van te late of onvolledige betaling dient de Koper de producten op eerste verzoek daartoe te retourneren
aan de Verkoper.
Verzuimt hij dit, dan is de Verkoper, ongeacht zijn andere rechten en remedies, gerechtigd de verkochte
producten terug te nemen zonder dat hierbij een sommering, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
vereist is.
Zolang de Verkoper de eigendom van de verkochte producten behoudt mogen deze producten uitsluitend door
de Koper zelf worden gebruikt voor verwerking of opwerking bij de normale uitoefening van zijn bedrijf.
7. TEKORTKOMING
In het geval dat de koper enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in het geval dat
de Koper wordt geconfronteerd met een faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie of ontbinding van zijn
onderneming, of een aanvraag of toekenning van surs6ance van betaling, zal de Verkoper gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te schorten. Dit geschiedt per aangetekende brief en zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en zonder dat de Verkoper gehouden is tot schadevergoeding en onverminderd alle andere
rechten van de Verkoper.
Zodra een van de voornoemde omstandigheden zich voordoet, dienen alle vorderingen van de Verkoper op de
Koper onmiddellijk voldaan te worden.
8. GARANTIE
De Verkoper garandeert uitsluitend dat de producten op de dag van levering door de Verkoper voldoen aan de
overeengekomen specificaties. De producten worden verkocht zonder verdere garanties, in het bijzonder
zonder enige verdere garantie of belofte ten aanzien van hun verwerkingsmogelijkheden, mogelijke
toepassingen en verhandelbaarheid.
9. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De producten worden geacht door de Koper te zijn aanvaard en de Koper wordt geacht af te zien van
enigerlei klacht tenzij de Verkoper schriftelijk binnen veertien (14) dagen na levering van een klacht op de
hoogte wordt gesteld. De Koper dient alle zendingen terstond te keuren.

9.2 Met betrekking tot klachten betreffende het gebruik, de verkoop, verspreiding van de verkochte of
geleverde producten, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere producten, ingrediënten of
verpakking, of enigerlei andere klacht hoe dan ook betrekking hebbend op de overeenkomst zullen de rechten
van de Koper en de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt blijven tot vervanging van de genoemde
producten of vergoeding van de verkoopprijs, dit naar keuze van de Verkoper. Zonder toestemming van de
Verkoper is de Koper niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen. De
aansprakelijkheid van de Verkoper zal nooit groter zijn dan de waarde van de producten ten tijde van de
verkoop.
9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit
of betrekking hebbend op het gebruik, de verwerking, verkoop of verspreiding van de producten; de Koper
dient de Verkoper schadeloos te stellen, te beschermen tegen en te vrijwaren voor alle vorderingen in dit
opzicht.
10. OVERMACHT
In deze Verkoopvoorwaarden is onder "overmacht" te verstaan alle omstandigheden waarop de Verkoper geen
invloed heeft en die de Verkoper bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren,
verwerven, verkopen of te leveren zoals bedoeld in de overeenkomst.
Overmacht omvat onder andere (doch is niet beperkt tot) het voldoen aan een regel, verzoek of maatregel
uitgevaardigd door enigerlei overheidsinstantie, hetzij landelijk, plaatselijk of van een haven, of een persoon
die een van deze instanties kennelijk vertegenwoordigt, oorlogen, vijandelijkheden, ordeverstoringen,
sabotage, stakingen, uitsluitingen, arbeids- of werkgelegenheidsproblemen, branden, natuurrampen, storingen
of andere oorzaken waarop de Verkoper geen invloed heeft (al dan niet gelijksoortig aan enig van de
voornoemde) resulterend in onderbreking van de levering of beschikbaarheid van producten, grondstoffen,
middelen of installaties voor de productie, vervaardiging, opslag, transport, verspreiding, welke zonder
overmacht wel beschikbaar zouden zijn en voor gebruik in aanmerking zouden komen bij de uitvoering van de
overeenkomst. De Verkoper is niet jegens de Koper aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade als gevolg van
het niet voldoen aan een verplichting of het niet tijdig of volledig voldoen aan een verplichting als gevolg van
overmacht.
De Verkoper zal niet gehouden zijn een dergelijke oorzaak ongedaan te maken of een vervangende of
alternatieve bron van levering of installatie etc. te verschaffen, indien dit extra kosten of een afwijking van zijn
normale werkwijzen met zich meebrengt. Tevens zal de Verkoper niet gehouden zijn, niet-geleverde
hoeveelheden te compenseren of de looptijd van de overeenkomst te verlengen als gevolg van het gestelde in
deze voorwaarde.
Indien een van de omstandigheden genoemd in deze voorwaarde zich voordoet, dan zal de Verkoper het recht
hebben de beschikbare hoeveelheden producten te verdelen onder zijn cli6nten en zijn eigen behoeften op
een naar zijn mening redelijke wijze.

11. OCTROOIEN
Met de verkoop van producten wordt noch impliciet noch anderszins een licentie op basis van enig octrooi
verleend met betrekking tot de producten of samenstellingen daarvan; door de producten te gebruiken of te
verkopen, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere materialen, of te bewerken in enig proces aanvaardt
de Koper uitdrukkelijk alle risico’s van inbreuk op een octrooi.
12. MALLEN EN CONSTRUCTIETEKENINGEN
12.1 Wanneer artikelen worden vervaardigd volgens tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen,
dit in de ruimste zin, welke de Verkoper van de Koper ontvangt, dan garandeert de Koper dat met de fabricage
en/of levering van genoemde artikelen geen inbreuk gemaakt wordt op enig octrooi-, merken- of
toepassingsrecht alsmede modelrechten of een ander recht van enige derde. De Koper vrijwaart de Verkoper
voor alle desbetreffende vorderingen jegens de Verkoper. Mocht enige derde partij bezwaar maken tegen de
fabricage en/of levering vanwege een vermeend recht als boven bedoeld, dan is de verkoper alleen al om die
reden gerechtigd de fabricage en/of levering onmiddellijk te beëindigen en vergoeding van de gemaakte kosten
te eisen onverminderd zijn vorderingen op de Koper met betrekking tot verdere schadeloosstelling en zonder
dat de Verkoper is gehouden enige schadevergoeding aan de Koper te betalen.
De Verkoper stelt de Koper onmiddellijk op de hoogte van bezwaren door derden tegen de fabricage en/of
levering van de artikelen.
12.2 Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen enzovoorts welke ten behoeve van de Verkoper
worden gemaakt en/of aan de Koper worden geleverd blijven het eigendom van de Verkoper en mogen noch in
hun geheel noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt, overhandigd of getoond aan een derde partij
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Zij dienen op eerste verzoek terstond aan de
Verkoper te worden geretourneerd.
13. SCHULDVERGELIJKING
De Verkoper, waaronder hier is te verstaan alle bedrijven welke deel uitmaken van dezelfde groep als de
Verkoper, heeft het recht van de Koper, waaronder hier is te verstaan alle bedrijven welke deel uitmaken van
dezelfde groep als de Koper, te ontvangen bedragen te verrekenen met aan de Koper verschuldigde bedragen.
14. TOEPASSELIJK RECHT
Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen de
conventie van de Verenigde Naties aangaande de Internationale verkoop van goederen (Wenen, 11 april 1980)
(zie Gepubliceerde Verdragen nr. 184, 1981). Alle geschillen die uit hoofde van, of in verband met de

Overeenkomst rijzen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de gemeente Roermond
onverminderd het recht van beroep bij de bevoegde rechtbanken in Nederland en onverminderd het recht van
de Verkoper om de Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken in de plaats van vestiging van de
Koper.
15. DEELBAARHEID
Deze voorwaarden zijn deelbaar; indien een of meer voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing
worden verklaard, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.
16. OVERDRACHT
Geen van de partijen mag de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
ander, met dien verstande dat de Verkoper de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag overdragen op een
van zijn dochterondernemingen of geassocieerde bedrijven.
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