Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden:
1. Toepasselijkheid;
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit
voorkomende verbintenissen van of met Mapack BV.
2) Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken
worden met schriftelijke toestemming van Mapack
BV.
3) De toepasselijkheid van de door de wederpartij
gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Totstandkoming van aanbiedingen, opdrachten
en bevestiging
1) Alle aanbiedingen van Mapack BV en de na
genoemde prijzen zijn gedurende 20 werkdagen geldig,
of zoveel langer of korter als aangegeven.
2) Alle prijzen en aanbiedingen worden steeds
vrijblijvend aangeboden.
3) Alle prijzen kunnen na aanvaarding binnen 3
werkdagen na ontvangst worden
herroepen door Mapack BV.
4) Mapack BV is pas gebonden na aanvaarding van
schriftelijke opdracht.
5) Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte
vermelden hoeveelheden,
producten en gelden niet automatisch voor
nabestellingen.
3. Annulering
1) Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd met
toestemming van Mapack BV, waartegen Mapack BV
voorwaarden kan stellen.
2) Indien de wederpartij een met ons gesloten
overeenkomst wenst te annuleren en het gaat daarbij
om artikelen die deel zijn van ons standaard
assortiment is afnemer annuleringskosten verschuldigd
ad 15% van het aan de overeenkomst verschuldigde
factuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro
(Euro 50,-). Indien het bedrag
lager is dan Euro 50,- is bij annulering het gehele
orderbedrag verschuldigd.
3) Overeenkomsten strekkende tot levering van op
verzoek van afnemer vervaar- digde dan wel elders,
door ons voor afnemers bestelde artikelen kunnen niet
worden geannuleerd.
4. Levering, vervoer en risico
1) Vanaf het moment van levering zijn de risico’s voor
afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en
indirecte schade.
2) De overeengekomen levertijd gaat in op de dag
waarop de schriftelijke order- bevestiging gedateerd is,
bij in gebreke blijven van een orderbevestiging op de
dag waarop de wederpartij ons voor het eerst
schriftelijk aanspreekt op de levering op bepaalde
datum.
3) Overschrijding van de door ons opgegeven
termijnen geeft afnemer niet het recht de overeenkomst
te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd
zodanig is dat naar eisen van de redelijkheid en
billijkheid van afnemer niet langer kan worden
gevergd de overeenkomst in stand te houden.
5. Prijzen
1) Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen;
- Excl. BTW;- Op basis van de door ons gehanteerde
minimum hoeveelheden;- Excl. Kosten van transport
en overslag;- Af magazijn;- Excl. Kosten van
verzekering;- Excl. Verwijderingsbijdrage;- Excl.
Milieuheffingen/ milieutoeslagen welke van
overheidswege ingesteld zijn.
2) Indien één van de kostprijzen bepalende factoren
van een product wijzigt in de periode tussen de datum
van aanbieding tot de datum van levering, hebben wij
het recht de overeengekomen prijs dien
overeenkomstig aan te passen.Wijkt de nieuwe prijs
meer dan 5% af van de overeengekomen prijs dan
heeft de afnemer recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden. Wij zijn in dit geval
niet verplicht tot schadevergoeding.
6. Levertijden
De door ons in onze orderbevestigingen opgegeven
levertijden gelden slechts bij benadering.
Overschrijding van een door ons opgegeven levertijd
geeft de koper in beginsel geen recht op
schadevergoeding. Indien de overschrijding van de
levertijd is te wijten aan opzet of bewuste
roekeloosheid onzerzijds, zijn wij slechts aansprakelijk
tot voldoening van schade, indien koper ons
schrijftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij koper ons
een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog
aan onze verplichtingen te voldoen. In alle gevallen is
de schadevergoeding beperkt tot ten hoogste de netto
factuurwaarde van de te leveren zaken.
7. Hoeveelheden en maten
1) De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op
het afleveringsdocument vermeld.
2) Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen het
afleveringsdocument niet binnen 24 uur schriftelijk aan

ons kenbaar maakt wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde
als juist weer te geven.
8. Drukwerk
1) Bij bestellingen van drukwerk zal door Mapack BV
een proefdruk ter goedkeuring worden aangeboden,
behalve wanneer afnemer zelf kant en klare druk
bescheiden aanlevert. Wanneer er niet binnen één (1) week na
dagtekening gereageerd is
wordt de proefdruk als akkoord beschouwd.2) Mapack
BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele fouten of gebreken in door afnemer zelf aangeleverde
drukmaterialen.
3) Alle prijzen zijn exclusief druk en
voorbereidingskosten tenzij anders is vermeld.
9. Opslag
Wij kunnen met de wederpartij overeenkomen dat wij
aan hem/haar verkocht of Afbestelde artikelen in ons
magazijn opslaan. Uitgangspunt daarbij zal steeds zijn
dat wij gerechtigd zijn de opgeslagen artikelen direct
en volledig te factureren.
10. Betalingen
1) Betalingen dienen te geschieden bij aflevering van
goederen of dertig (30)dagen na factuurdatum, ten
kantore van Mapack BV of bijgeschreven op de op de
factuur vermelde bankrekening.
2) Alle buitenrechtelijke incassokosten bij wanbetaling
die door Mapack BV worden gemaakt, komen ten laste
van afnemer, deze kosten worden berekend volgenshet
incassotarief geadviseerd door de Nederlandse order
van advocaten, meteen minimum van Euro 75,3) Bij reclameren schort de betalingstermijn niet op.
4) De reclame termijn op de door ons verzonden
factuur bedraagt 8 dagen.
Indien niet binnen deze termijn niet schriftelijk tegen
de factuur is geprotesteerd
wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons
correct weer te geven.
5) Mapack BV heeft het recht afnemer die niet binnen
gestelde termijn betaald heeft,
vanaf verval datum een vertragingsrente van 2% per
maand te hanteren waarbij een gedeelte aan de maand
als een gehele maand wordt aangemerkt.
11.Overmacht.
1) Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarde verstaan naast hetgeen
daaromtrent in 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.
2) In geval van overmacht wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort zo- lang als de overmacht
toestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst
uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij
gemachtigd de overeenkomst te ontbin- den zonder dat
wij gehouden zijn aan de wederpartij enige schade te
vergoeden.
12: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals
productie- middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen
en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen,
werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen,
diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen,
(folie-)preegvormen, stempel- platen en
randapparatuur, blijven het eigendom van de
leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte,
in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde
zaken
aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid
van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te
bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever
overeenkomen dat deze zaken door de leverancier
zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van
ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier
instaat voor de geschiktheid
tot herhaald gebruik.
13. Eigendomsvoorbehoud
1) Door ons aan de afnemer geleverde zaken blijven
ons onvervreemdbaar
eigendom tot het moment waarop deze, met in begrip
van rente en kosten
volledig aan ons zijn betaald.
2) Het risico voor de goederen waarop bij punt 1 van
dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ligt bij levering bij de afnemer deze is
verplicht de bedoelde goederen afdoende te
verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal,
beschadiging en tenietgaan.

3) Afnemer verleent ons nu het recht om in
voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden ten
einde onze eigendoms- rechten uit te kunnen oefenen.
14. Afwijkingen
a) Leveringen worden geacht correct te zijn
uitgevoerd, indien de bestelde zaken een afwijking van
het overeengekomenene, zowel naar boven als naar
beneden, vertonen van niet meer dan:
1) Gramgewicht per m2
Cellofaan - 10% met een minimum van 2 gr./m2
Polypropeen - 10% met een minimum van 2 gr./m2
Polyetheen - 10% met een minimum van 3 gr./m2
2) Formaten van vellen en zakken
Cellofaan - lengte en/of breedte 6%
Polypropeen - lengte en/of breedte 6%
Polyetheen - lengte en/of breedte 10%
3) Rolbreedte
Cellofaan - 2% met een minimum van 5 mm
Polypropeen - 2% met een minimum van 5 mm
Polyetheen - 6% met een minimum van 10 mm
4) Hoeveelheden tot 500 kg - 25%
vanaf 500 kg - 20%
De hierboven vermelde specificaties gelden voor alle
typen cellofaan, polypropeen en polyetheen.
b) Indien maxima of minima zijn overeengekomen is
een dubbele, in lid a van dit artikel genoemde,
afwijking toegestaan.
c) Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door
afleveringen in gedeelten, dient ter bepaling van de
toelaatbaarheid van de afwijking, de uitvoering van de
order in zijn geheel in aanmerking genomen te worden.
d) Wij zijn gerechtigd voor een toegestane
meerlevering c.q minderlevering de koopsom te
verhogen c.q. te verlagen.
e) Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of
breedte van de geleverde zaken dient beoordeeld te
worden aan de hand van een doorsnee van de
geleverde zaken en niet aan de hand van enkele
uitzonderlijke exemplaren.
15. Faillissement
1) Indien afnemer niet, behoorlijk of niet tijdig aan
enige verplichting, welke voor hem uit de met Mapack
BV gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, als
mede in geval van zijn faillissement, surseance van
betaling of onder curatele stelling of stilligging of
liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn
bedrijf aan derde overdraagt, een crediteurenregeling
entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de
uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt
opgeschort door de bank,
of de zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Mapack
BV gerechtigd naar keuze zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd verder aan Mapack
BV toekomende rechten zon- der dat in gebreke
stelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de
over- eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q
ontbonden te verklaren dan welde uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden
alle vorderingen van Mapack BV op afnemer direct
opeisbaar en is Mapack BV gerechtigd
onmiddellijk voldoening van al het haar toekomende te
vorderen.
16. Aansprakelijkheid
1) Mapack BV aanvaardt aansprakelijkheid voor door
afnemer geleden schade die het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst indien er voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzeke- ring wordt gedekt,
tot het bedrag door de verzekering gedane uitkering.
17. Uitsluitingen aansprakelijkheid.
1) Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove
schuld onzerzijds, niet aanspra2)kelijk voor kosten, schade en rente, die direct of
indirect het gevolg zijn van;
- schending van octrooien, licenties, auteursrechten of
andere rechten van derden , als gevolg van, gebruik
van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte
gegevens.
18. Toepasselijk recht
1) Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van ieder
ander rechtstelsel van toepas- sing op alle
aangelegenheden van deze algemene voorwaarden.
2) Aan eventuele geschillen, voortvloeiend uit
overeenkomsten gesloten met Ma-pack BV of de
daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden
beslecht door de daartoe bevoegde burgerlijke rechter
ter plaatse van de vestiging van Mapack BV.
19. Retourzendingen
Retourzendingen waaromtrent van te voren geen
overleg met ons heeft plaatsgevonden,worden door ons
niet geaccepteerd.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam.

