ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
GOPACK B.V.
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden
wordt verstaan onder:
Afnemer
en/of
Wederpartij
en/of
Opdrachtgever
en/of
Koper:
iedere
wederpartij
die
met
GOPACK
een
overeenkomst aangaat of is aangegaan dan
wel om een offerte vraagt of aan wie door
GOPACK een offerte wordt toegestuurd.
Goederen en/of Producten en/of Artikelen
en/of Zaken: alle objecten die onderwerp van
een overeenkomst met GOPACK kunnen zijn.
De begrippen worden door elkaar gebruikt al
naar gelang hun specifieke toepassing.
ARTIKEL 2: PRIJZEN
2.1
Indien één van de kostprijsbepalende
factoren van een product wijzigt in de
periode
tussen
de
datum
van
aanbieding en de datum van levering,
hebben
wij
het
recht
de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het
feit of de kostprijsverhoging al dan niet
voorzienbaar was op het moment van
de aanbieding c.q. bevestiging, een en
ander met inachtneming van terzake
geldende wettelijke voorschriften. Wijkt
de nieuwe prijs af dan heeft afnemer het
recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot
schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN
LEVERING
3.1
De door ons, dan wel wederpartij
opgegeven
levertermijnen
gelden
steeds bij benadering en zijn nimmer
fatale termijnen. Overschrijding van zo’n
termijn geeft afnemer niet het recht de
overeenkomst te ontbinden tenzij
overschrijding van de levertijd zodanig
is dat naar eisen van redelijkheid en
billijkheid van afnemer niet langer kan
worden gevergd de overeenkomst in
stand te laten. Ontbindt afnemer de
overeenkomst dan vloeit daaruit voor
ons geen verplichting voort tot het
vergoeden van enige schade, door
afnemer terzake geleden.

3.2

Alvorens de wederpartij tot ontbinding,
als genoemd in artikel 4.1, kan
overgaan dienen wij bij niet tijdige
levering schriftelijk in gebreke worden
gesteld en dient ons een termijn van
minimaal 14 dagen te worden gegund
om alsnog onze verplichtingen na te
komen.

ARTIKEL 4: VERVOER
4.1 Met uitzondering van die gevallen
waarbij het vervoer van artikelen naar
onze afnemers niet met eigen vervoer
geschiedt, zijn op het vervoer van
toepassing de Algemene Vervoers
Condities c.q. de CMR-condities zoals
die in de transportwereld worden
gehanteerd.
ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1 Alle door ons geleverde zaken zijn, zolang
de afnemer nog enige betalingsverplichting
jegens ons heeft, eigendom van ons, ofwel
krachtens het in dit artikel opgenomen
eigendoms-voorbehoud, ofwel uit hoofde
van een bezitloos pandrecht waartoe de
wederpartij nu reeds vooralsdan ten
behoeve van ons een pandrecht vestigt.
Wederpartij is hiertoe bevoegd en zal de
zaken niet aan derden verpanden, noch
hierop
andere
rechten
vestigen.
Wederpartij zal op eerste verzoek van ons
meewerken aan het zo nodig voldoen aan
de hiervoor geldende vereisten.
5.2

Afnemer verleent ons reeds nu het recht
om in voorkomende gevallen al die
plaatsen te betreden waar onze goederen
zich
bevinden
teneinde
onze
eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 6: RECLAMES
6.1
Reclames dienen door afnemer binnen
30 dagen na ontvangst van de zaken
schriftelijk aangetekend met bericht van
ontvangst aan ons kenbaar te worden
gemaakt op straffe van verval op recht tot
reclame.
6.2
Zichtbare
tekorten/gebreken
en/of
schades dienen door afnemer op de
vrachtbrief of het afleveringsdocument
kenbaar te worden gemaakt.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Indien bij ontvangst van de zaken op de
vrachtbrief of reçu geen opmerking is
gemaakt met betrekking tot eventuele
beschadigde zaken, verpakking en/of
emballage geldt zulks als volledig bewijs
dat koper de geleverde zaken bij aflevering
in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en
onbeschadigde staat heeft ontvangen.
De zaken waarop de klachten
betrekking hebben moeten ter bezichtiging
en/of keuring voor ons beschikbaar blijven
in de toestand waarin deze zich bevonden
op het tijdstip dat de gebreken werden
geconstateerd en mogen niet worden
doorverkocht of afgevoerd tenzij wij hiertoe
uitdrukkelijk
schriftelijk
toestemming
hebben gegeven. Indien het beschikbaar
houden van de zaken onmogelijk is, dient
men middels beeldmateriaal (foto/film) de
situatie bij aflevering vast te leggen.
Indien door de afnemer tijdig een
schriftelijke
gemotiveerde
klacht
is
ingediend welke voldoet aan hetgeen in
deze bepaling is opgenomen, zullen wij de
geleverde zaak/zaken voorzover mogelijk
laten keuren door een onafhankelijk
gecertificeerd testinstituut. Het resultaat
van deze keuring is voor beide partijen
bindend.
Indien een klacht ten aanzien van de
geleverde zaak gerechtvaardigd is, zullen
wij tot niet meer gehouden zijn dan het
voor onze rekening vervangen van de
afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van
ons) het crediteren van de wederpartij voor
een bedrag gelijk aan de door de
wederpartij verschuldigde prijs van de
afgekeurde zaak.
Elke aanspraak van afnemer vervalt
nadat hij/zij het gekochte heeft bewerkt of
verwerkt, heeft (laten) bewerken.
Wij zijn van iedere aansprakelijkheid
ontslagen en niet gehouden klachten over
gebreken
te
accepteren
en/of
te
onderzoeken indien afnemer niet op stipte
wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel
andere verplichtingen jegens ons is
nagekomen en ook niet in het geval dat
afnemer en/of derden al dan niet op last
van afnemer, zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming, enige wijziging
of reparatie aan de door ons geleverde
zaken hebben aangebracht respectievelijk
hebben verricht.
Klachten geven aan de wederpartij niet
het
recht
tot
opschorting
van
betalingsverplichtingen of andere jegens
ons bestaande verplichtingen over te
gaan.

ARTIKEL 7: BETALING
7.1
Tenzij schriftelijk anders met ons is
overeengekomen zal betaling steeds
plaats dienen te vinden binnen 30 dagen
na de factuurdatum, zonder enige korting
of verrekening, ten kantore van ons of door
overschrijving op de op de factuur
aangegeven bank- of postrekening van
ons.
7.2
Het niet, niet-tijdig of niet-volledig
voldoen
door
afnemer
aan
zijn
verplichtingen tot betaling geeft ons het
recht nakoming of verdere nakoming van
de overeenkomst onzerzijds op te schorten
totdat door afnemer wel aan deze
verplichtingen is voldaan. Te onzer keuze
hebben wij ook het recht de overeenkomst
te ontbinden onverminderd ons recht op
schadevergoeding in verband met de
latere, danwel de niet-uitvoering van de
overeenkomst.
7.3
Door afnemer gedane betalingen
strekken eerst ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt
de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 8: OVERMACHT
8.1
Onder overmacht wordt in deze
algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de Wet en
Jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop wij geen invloed kunnen
uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat
zijn onze verplichtingen na te komen,
stakingen in ons bedrijf, alsmede
overmacht, surseance betaling en/of
faillissement van onze leveranciers(s)
daaronder begrepen.
8.2
In geval van overmacht wordt de
uitvoering
van
de
overeenkomst
opgeschort
zolang
als
de
overmachtstoestand het ons onmogelijk
maakt de overeenkomst uit te voeren.
8.3
Bij blijvende overmacht zijn wij
gerechtigd
de
overeenkomst
te
ontbinden zonder dat wij gehouden zijn
aan de wederpartij enige schade te
vergoeden.
8.4
Indien de overmachtstoestand aan onze
zijde langer dan één maand duurt dan
heeft de wederpartij het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden
echter zonder dat zijnerzijds aanspraak
kan worden gemaakt op vergoeding van
geleden schade.
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ARTIKEL 9: GARANTIE
9.1 In het geval wij niet de fabrikant zijn van
door ons geleverde zaken is onze
aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot
de aansprakelijkheid zoals die wordt
aanvaard door de leverancier van die
zaken.

11.2

ARTIKEL 10: UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID
10.1
Indien wij aansprakelijk zijn is deze
aansprakelijkheid als volgt geregeld:
• voor gebreken in geleverde zaken
geldt
aansprakelijkheid
zoals
vastgelegd in artikel 6.6 en 9 van
deze voorwaarden;
• wij zijn enkel aansprakelijk indien
schade is veroorzaakt door opzet of
grove schuld van ons of onze
leidinggevende ondergeschikten;
• onze aansprakelijkheid is overigens
beperkt tot het bedrag van de
onderhavige transactie;
• mocht echter naar eisen van
redelijkheid en billijkheid onze
aansprakelijkheidsverplichting
tot
het vergoeden van het bedrag van
de transactie te gering zijn in
verhouding met de door afnemer
geleden schade, dan is onze
aansprakelijkheid
beperkt
tot
maximaal 125% van het bedrag van
de onderhavige transactie;
• gevolgschade
is
uitdrukkelijk
uitgesloten.
10.2 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Indien de gevolgen van enige schade,
uit hoofde van deze overeenkomst
ontstaan, door afnemer te verzekeren
was, dan wel normaliter door afnemers
in die branche verzekerd wordt, zullen
wij nimmer aansprakelijk gehouden
kunnen worden tot vergoeding van de
geleden schade.

ARTIKEL 12: INDUSTRIELE EIGENDOM
12.1
Alle door ons verstrekte gegevens,
tekeningen, afbeeldingen en overzichten in
catalogi
en
prijscouranten
zijn
auteursrechtelijk beschermd. Het is een
wederpartij niet toegestaan om zonder
onze uitdrukkelijke toestemming deze
bescheiden te kopiëren of aan derden ter
inzage te geven.
12.2 Het auteursrecht op door ons of in onze
opdracht
vervaardigde
ontwerpen,
tekeningen, schetsen, foto’s, modellen
etc. blijven te allen tijde bij ons
berusten. Zij mogen zonder onze
toestemming
nimmer
worden
verveelvoudigd of aan derden ter hand
worden gesteld.
12.3 Onze wederpartij vrijwaart ons voor alle
gevolgen van een eventuele inbreuk of
enig recht van derden indien wij op
verzoek van onze afnemer een bepaald
beeld, tekening, model of een bepaalde
vormgeving hebben gebruikt.

ARTIKEL 11: VERPAKKING ONDER EIGEN
NAAM
11.1 Alvorens tot het bedrukken van
verpakkingsmateriaal
volgens
een
ontwerp van afnemer zal worden
overgegaan, zal vooraf een drukproef
ter beoordeling aan afnemer worden
voorgelegd. Na diens akkoordbevinding
zullen wij op generlei wijze aansprakelijk
gehouden kunnen worden voor de
uitvoering van het bedrukte materiaal,
indien dit niet in belangrijke mate van de
drukproef afwijkt.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden
worden voor kleurafwijkingen indien de
door ons gebruikte kleur gelijk is aan het
door afnemer aan ons overhandigde
monster, dan wel het aan ons door
afnemer
kenbaar
gemaakte
kleurspecificatie.

ARTIKEL 13: PARTIËLE NIETIGHEID
13.1 Indien één van de bedingen of een
onderdeel daarvan uit deze algemene
voorwaarden dan wel enig onderdeel
van de onderliggende overeenkomst
nietig mocht zijn dan wel vernietigd
mocht worden, dan laat dat voor het
overige de inhoud van het beding, de
biedingen
van
deze
algemene
voorwaarden onverlet, c.q. blijft de
onderliggende overeenkomst in stand.
13.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige
c.q. vernietigde passage een regeling
treffen die de bedoeling die partijen met
de onderliggende overeenkomst dan
wel met deze algemene voorwaarden
beoogden het dichtst benadert.

ARTIKEL 14: VERVAL VAN VORDERINGEN
TEGEN ONS
14.1 Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk
zijn gesteld, vervallen indien afnemer niet
binnen 12 maanden nadat wij schriftelijk
zijn aangemaand en in gebreke zijn
gesteld, ons in rechte heeft betrokken.
ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT
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15.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting
van ieder ander rechtsstelsel van
toepassing op alle aangelegenheden deze
algemene voorwaarden, de overeenkomst
of de uitvoering van de overeenkomst
betreffende.
ARTIKEL 16: GESCHILLEN
16.1 Geschillen, welke voortvloeien uit met
ons gesloten overeenkomsten, worden ter
onzer keuze beslecht door de bevoegde
rechter in Breda.

ARTIKEL 17: VERTALINGEN
17.1 Van deze algemene voorwaarden
kunnen vertalingen in omloop worden
gebracht. Echter de Nederlandse tekst
is bindend.
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