Algemene leveringsleverings- en verkoopvoorwaarden van
Akaplast Thermoforming, als gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Breda,
Breda, onder nummer
992235

Artikel 1
Algemeen
1. Op alle door en/of aan Akaplast gedane aanbiedingen,
alle met Akaplast gesloten overeenkomsten en ook de
uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met
Akaplast, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van
toepassing.
De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt
hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Akaplast, voor uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen
slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas
na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door
Akaplast.
4. Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan ook diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of
bijzondere titel.
Artikel 2
Offertes
1. Alle offertes van Akaplast zijn vrijblijvend en, indien geen
termijn is aangegeven vervallen deze uiterlijk 30 dagen na
datum van de offerte.
2. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen,
tekeningen, monsters en/of andere specificaties
voorkomend in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen is
Akaplast niet aansprakelijk, aangezien deze slechts bij wijze
van aanduiding worden verstrekt.
3. In offertes van Akaplast genoemde levertijden en andere
voor door de Akaplast te verrichten prestaties genoemde
termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding
ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op
schadevergoeding of ontbinding.
Artikel 3
Prijs
1. Alle prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale
werktijden, exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege en, tenzij anders overeengekomen, exclusief
kosten van vervoer, aflevering, verpakking, werktuig- en
tekenkosten.
2. Ingeval van aantoonbare wijziging van de door de
toeleverancier van Akaplast aan Akaplast berekende prijzen
en/of aantoonbare wijzigingen van andere
kostprijsbepalende factoren, zoals energiekosten,
milieukosten, materialen, lonen, belastingen, rechten,
lasten, valutakoersen, vrachten e.d. na aanbieding c.q.
totstandkoming van de overeenkomst, is Akaplast
gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig
te wijzigen met inachtneming van de ter zake geldende
wettelijke bepalingen, ongeacht of de wijziging voor Akaplast
al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft de
opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Elke van Akaplast uitgaande factuur zal op basis van de
gewijzigde prijzen worden gemaakt.
3. Een overeenkomst tussen Akaplast en de opdrachtgever
komt eerst tot stand, doordat Akaplast een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard; dat wil zeggen op de dag van
ondertekening van het contract door Akaplast dan wel op de
dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging
door Akaplast.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikten van Akaplast binden de opdrachtgever niet
dan nadat en voor zover zijn door hem schriftelijk zijn
bevestigd. De opdrachtgever kan op het gestelde in dit
artikel geen beroep doen. Alle al dan niet mondelinge
opdrachten van de opdrachtgever zijn voor hem bindend.
Artikel 4
Levertijd
1. De opdrachtgever is verplicht om de door Akaplast ter
aflevering aangeboden zaken binnen de door Akaplast
aangegeven termijn in ontvangst te nemen.
2. Dient door niet-afname de order na het gereed komen
geheel of gedeeltelijk door Akaplast te worden opgeslagen,
dan zullen alle daaraan verbonden kosten aan de
opdrachtgever in rekening gebracht worden.
3. Opgaven van leveringsdata in aanbiedingen, offertes
en/of overeenkomsten, zijn voorlopig en worden bij
benadering vastgesteld. Deze opgaven worden naar beste
weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen, maar zij binden Akaplast niet. Levering geschiedt
af magazijn dan wel af fabriek van door Akaplast
ingeschakelde derden, tenzij door Akaplast een andere
plaats van levering is aangewezen.
4. Aan de leveringsverplichting is voldaan wanneer de
goederen het magazijn van Akaplast hebben verlaten,
respectievelijk ter keuring of beproeving gereed staan en
Akaplast de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis
heeft gesteld.
5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde
contractuele boete is niet verschuldigd, indien de
overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

6. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata, door
welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht tot
het vorderen van schadevergoeding, tot niet aanvaarding of
tot het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de
overeenkomst, dan wel enig andere niet-nakoming of
opschorting van verplichtingen. De opdrachtgever heeft niet
het recht het al dan niet met rechterlijke machtiging
verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter
uitvoering van de overeenkomst.
7. Door Akaplast opgegeven levertijden gelden slechts bij
benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
8. Bij niet tijdige leveringen dient de opdrachtgever derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen en Akaplast een redelijke
termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
9. De door Akaplast opgegeven levertijd vangt eerst aan
nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
10. Het is Akaplast toegestaan verkochte zaken in gedeelten
te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Akaplast bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
Artikel 5
Transport en risico
1. Akaplast levert het gereed product af magazijn bij
Akaplast te Etten-Leur (NL).
2. Akaplast zal zorgdragen voor een zodanige verpakking en
beveiliging van de af te leveren zaken, dat zij bij normaal
vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
3. Wanneer Akaplast voor de verpakking en/of het transport
van de zaken laadborden, pakkisten, kratten, containers etc.
ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter
beschikking heeft doen stellen –al dan niet tegen voldoening
van statiegeld of een waarborgsom- is de opdrachtgever
verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze
verpakkings- en/of laadmaterialen voor eigen rekening terug
te zenden naar het door Akaplast opgegeven adres.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen partijen
uitdrukkelijk een andere plaats van levering overeenkomen
of aangeven.
5. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de
opdrachtgever over op het moment van aflevering op de
plaats als in dit artikel bepaald en/of terbeschikkingstelling
als bedoeld in artikel 4 lid 1, uiterlijk op het moment van
inlading voor transport, ongeacht voor wiens rekening dit
transport geschiedt.
Artikel 6
Emballage
1. De opdrachtgever is verplicht leenemballage binnen 14
dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien
de opdrachtgever zijn verplichtingen wat betreft emballage
niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn
rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten
voortvloeiende uit te late retourzendingen en de kosten van
vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de opdrachtgever leenemballage na een
aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour
zendt, is Akaplast gerechtigd tot vervanging over te gaan en
de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Akaplast
deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 7

Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,
modellen, mallen, gereedschappen e.d.
1. De door Akaplast uitgebrachte aanbieding, en ook de door
haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen e.d.
blijven eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen
gegevens betreffende de door Akaplast gebezigde fabricage
en/of constructiemethode, dan met diens uitdrukkelijke
toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond,
bekend gemaakt of gebruikt voor welk doel dan ook. De
opdrachtgever is tegenover Akaplast aansprakelijk voor
schade ontstaan doordat derden tekeningen, schetsen e.d.
als hierboven bedoeld te zien of in handen te krijgen. De
tekeningen, schetsen e.d. als hierboven bedoeld, dienen op
het eerste verzoek van Akaplast onmiddellijk aan haar te
worden teruggegeven.
2. Indien Akaplast met de opdrachtgever is overeengekomen
voor vervaardiging van een matrijs, vorm, mal of
hulpgereedschap te zullen zorgdragen, zal Akaplast eerst
met vervaardiging aanvangen nadat de opdrachtgever
daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in de
vervaardigingkosten heeft voldaan. Het vorenstaande geldt
evenzeer voor het aanbrengen van wijzigingen, verbeteringen
en reparaties aan matrijzen, vormen, mallen en
hulpgereedschappen.
3. Indien Akaplast op de offerte of orderbevestiging heeft
aangegeven voor welk aantal slagen of producten een
matrijs, vorm, mal of hulpgereedschap normaal bruikbaar is,
zal de matrijs, de vorm, de mal, het hulpgereedschap, na dat
aantal slagen respectievelijk na de productie van dat aantal,
geacht worden niet meer voor verdere productie geschikt te
zijn en behoeven deze matrijzen, vormen, mallen en
hulpgereedschappen door Akaplast niet uitgeleverd te
worden maar mogen door Akaplast vernietigd worden zonder
dat hij deswege tot enige schadevergoeding ten aanzien van
de opdrachtgever gehouden is.
Artikel 8
Betaling
1. De betaling geschiedt, zoals omschreven in de door
Akaplast gestelde opdrachtbevestiging.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum op een door Akaplast aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd.
3. Levering van de producten geschiedt eerst dan wanneer
de in rekening gebrachte bijdragen voor gereedschapskosten
volledig door de opdrachtgever is voldaan.
4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of
verrekening hoe dan ook genaamd, tenzij dit schriftelijk door
Akaplast is toegestaan. Betalingen komen steeds in
mindering op de langst bestaande schuld tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever
mag om generlei reden betaling opschorten.
5. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever
is vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
geldt.
6. Wanneer Akaplast genoodzaakt is de onbetaald gebleven
factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te
geven, is Akaplast gerechtigd van de opdrachtgever
vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.
7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
verkrijging van voldoening voor rekening van de
opdrachtgever. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste EUR 6500,=
15%;
over het meerdere tot EUR 13.000,= 10%;
over het meerdere tot EUR 32500,=
8%;
over het meerdere tot EUR 130.000,= 5%;
over het meerdere
3%
met een minimum van EUR 1250,= exclusief BTW.
8. Indien Akaplast aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9. Indien betaling in termijnen is toegestaan is de
opdrachtgever bij niet-tijdige betaling van een of meer der
termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is, en is het gehele restant
factuurbedrag onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar.
10. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond
van de door Akaplast in te winnen inlichtingen, voldoende
kredietwaardig blijkt.
11. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Akaplast
gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten
genoegen van Akaplast zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst,
zonder tot enigerlei schadevergoeding uit hoofde van deze
opschorting gehouden te zijn.
Artikel 9
Garantie en reclame
reclame
1. Akaplast garandeert dat de geleverde goederen
overeenkomen met de ter beschikking gestelde monsters
c.q. modellen, grond en/of bouwstoffen, materialen en/of
(hulp)gereedschappen, vervaardigd aan de hand van de ter
beschikking gestelde tekeningen (computer)schema’s,
mallen, matrijzen e.d., met dien verstande dat –mits binnen
overeengekomen toleranties- afwijkingen daarvan met name
met betrekking tot de kleuren, maten, wand- of plaatdiktes,
hoeveelheden, gramgewichten en gebruikte materialen
geoorloofd zijn en niet tot enige actie of aanspraak van de
opdrachtgever ten aanzien van Akaplast kunnen leiden.
Akaplast is met name niet gehouden in te staan voor
eigenschappen van het product welke niet uitdrukkelijk
schriftelijk door hem zijn toegezegd. Akaplast wordt geacht
geheel aan zijn verplichtingen ten aanzien van de te leveren
hoeveelheid producten c.q. materialen te hebben voldaan,
zelfs wanneer de opdrachtgever tot 10% meer of minder van
de bestelde hoeveelheid heeft afgeleverd.
2. Wanneer Akaplast met de opdrachtgever een
overeenkomst sluit van verkoop en levering c.q. aanneming
van werk conform ter beschikking gestelde modellen,
tekeningen, mallen of monsters, dan dient de opdrachtgever,
voordat de overeenkomst wordt gesloten, deze modellen,
tekeningen, mallen of monsters, te controleren, met name
op technische aspecten en is het niet meer mogelijk na het
tot stand komen van de overeenkomst, Akaplast
aansprakelijk te stellen voor gebreken, behoudens voor
zover de geleverde goederen ingrijpend afwijken van
voorgenoemde modellen, tekeningen, mallen of monsters en
Akaplast daarvan door de opdrachtgever schriftelijk op de
hoogte is gesteld. In geval van geschillen hierover rust op de
opdrachtgever de stelplicht en bewijslast om aan te tonen,
dat er sprake is van de laatstgenoemde omstandigheden,
dat de geleverde goederen ingrijpend afwijken van
voorgenoemde modellen, tekeningen, mallen en monsters
en dat Akaplast daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
3. Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het
gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of
kwaliteit van de toegepaste materialen, wordt geen garantie
gegeven.
4. Op van derden door Akaplast dan wel diens uitvoerder
betrokken onderdelen en/of grondstoffen, wordt door
Akaplast niet meer garantie gegeven, dan aan haar,
respectievelijk haar uitvoerder door haar leverancier
gegeven.
5. Aanspraak op garantie vervalt direct in de volgende
gevallen:

- indien de opdrachtgever of een afnemer van haar een
gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren
zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van
Akaplast;
- indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen
tegenover Akaplast niet stipt nakomt, maar herleeft met
terugwerkende kracht na volledige betaling;
- indien de opdrachtgever of een afnemer van hem de
zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout
maakt, zoals het niet gebruiken van de zaken volgens de
daaraan door Akaplast gegeven bestemming;
- indien de opdrachtgever of een afnemer van hem in de
geleverde zaken wijzigingen heeft aangebracht of heeft
laten aanbrengen.
6. Indien Akaplast tot enige schadevergoeding gehouden zou
zijn, uit welke hoofde dan ook, dan is deze te allen tijde
beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken.
7. Indien de gebreken of klachten betrekking hebben op
minder dan 5%, tenzij anders overeengekomen, van de per
levering geleverde goederen, is om die reden al iedere
mogelijke reclame of vergoeding uitgesloten.
8. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 3
dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 3 maanden na
aflevering schriftelijk te melden aan Akaplast.
9. De opdrachtgever is gehouden om onmiddellijk na
inontvangstname van de geleverde zaken deze te
inspecteren op aard, hoeveelheid, maatvoering,
fabricagefouten en/of materiaalgebreken.
10. Retourzendingen kunnen slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming aan Akaplast worden
geretourneerd, mits franco verzonden.
11. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn
verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen
bestaan.
12. Reclames dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de
door Akaplast geleverde producten en/of diensten door de
opdrachtgever schriftelijk bij Akaplast te geschieden onder
opgave van aard en omvang van de klachten bij gebreke
waarvan het recht op reclame vervalt.
Artikel 10 Opschorting en retentie
1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, worden
alle daarmee verbandhoudende betalingen van Akaplast
onder welke naam en uit welke hoofde ook ten aanzien van
de opdrachtgever aangegaan, opgeschort tot de
desbetreffende betalingen alsnog zijn verricht terwijl
Akaplast in dat geval voorts, ook al was anders
overeengekomen, over de verdere leveringen kontante
betaling kan vorderen.
2. Akaplast is nimmer gehouden om matrijzen en/of andere
materialen welke door opdrachtgever aan Akaplast ter
beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever terug te geven,
zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen, uit
welke hoofde dan ook ten opzichte van Akaplast heeft
voldaan.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Akaplast aan de opdrachtgever te leveren en
geleverde zaken blijven eigendom van Akaplast totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
Akaplast gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is gerechtigd om de zaken in het kader van
haar normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te
gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke
wijzen dan ook te vervreemden, te bezwaren met een
beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het
verhaal van Akaplast te onttrekken.
3. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en
onherroepelijk toestemming aan Akaplast danwel aan en
door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin
Akaplast haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Akaplast
zich dan zullen bevinden en dien zaken aldaar mee te
nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever
verplicht Akaplast zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade, en ook tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht
en behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Akaplast en behoudens tot datgene wat waartoe Akaplast op
grond van garanties gehouden mocht zijn is de
aansprakelijkheid van Akaplast in alle gevallen beperkt tot
het maximum van het bedrag waarvoor Akaplast verzekerd
is. Bij ontbreken van enige verzekeringsdekking, om welke
reden ook, is de aansprakelijkheid van Akaplast beperkt tot
de factuurwaarde van de schade toebrengende zaken,
exclusief BTW.
2. Met inachtneming van de regels van de openbare orde en
de goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid
van Akaplast het navolgende:
a. elke vordering ter zake bedrijfsschade of andere directe of
indirecte schade is uitgesloten

b. Akaplast is voorts niet aansprakelijk voor kosten, schaden
en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten
van derden, als gevolg van gebruik van, door of
vanwege Akaplast verstrekte gegevens;
- daden of nalatigheid van Akaplast, diens personeel,
dan wel andere personen die door of vanwege haar te
werk zijn gesteld;
- overschrijding van de levertijd;
- de onjuistheden in gegevens, tekeningen, aanwijzingen
dan wel adviezen onder meer omtrent constructies en
werkwijzen, welke Akaplast door of namens de
opdrachtgever verstrekt zijn om daarvan gebruik te
maken bij de uitvoering van de overeenkomst;
- de onjuiste toepassing c.q. het onjuist gebruik c.q.
misbruik, van het product door de opdrachtgever.
c. de in- en uitlading het vervoer en de opslag van de in de
overeenkomst begrepen goederen en van de door
Akaplast ter beschikking gestelde modellen, mallen en
gereedschappen, geschieden voor risico van de
opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder voor van
Akaplast uitgaande zendingen, de verklaring op de
vrachtbrief vordert, dat alle schade gedurende het vervoer
voor risico van de afzender is.
d. met betrekking tot beschadiging of verlies van door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde modellen, mallen en
gereedschappen is elke aansprakelijkheid van Akaplast
ten aanzien van de opdrachtgever en/of ten aanzien van
derden uitgesloten.
e. over eventuele gebreken c.q. fouten of tekortkomingen
naar aanleiding van de door Akaplast van derden
betrokken hulpstoffen, grondstoffen, onderdelen,
materialen, halffabrikaten en/of door derden ten behoede
van opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen,
mallen, gereedschappen en matrijzen, is elke
aansprakelijkheid van Akaplast ten aanzien van de
opdrachtgever uitgesloten. In het bijzonder is Akaplast
niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten
welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van daden,
nalatigheid van personen in dienst van opdrachtgever.
Voor de toepasselijkheid van de producten voor de door de
opdrachtgever gedachte doeleinden voor welke
doeleinden dan ook aanvaardt Akaplast geen enkele
aansprakelijkheid.
f. iedere aansprakelijkheid is uitgesloten ter zake van door
de opdrachtgever of namens hem aan Akaplast ter
beschikking gestelde en te stellen materialen, onderdelen,
e.d. die op, in of aan het door Akaplast te vervaardigen
product moet worden aangebracht, dan wel daarvoor als
grondstof moet dienen en Akaplast erkent evenmin enige
aansprakelijkheid voor de toepasbaarheid daarvan. De
opdrachtgever mag er zonder enig onderzoek van uitgaan
dat deze onderdelen, materialen, artikelen, e.d. zonder
meer in, op of aan het te vervaardigen product
toepasselijk zijn, dan wel daarvoor als grond kunnen
dienen.
3. De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding aan
Akaplast van alle kosten, schade en interesten, die voor deze
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van
rechtsvorderingen, welke door derden ter zaken van de
uitvoering van de overeenkomst tegen hem worden
ingesteld. De opdrachtgever is uit hoofde van de
overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep tot
vrijwaring door Akaplast. Met name heeft deze laatste
bepaling betrekking op de mogelijke aansprakelijkheid van
de opdrachtgever voor het toebrengen van schade aan
derden. De opdrachtgever vrijwaart uitdrukkelijk Akaplast
voor diens aansprakelijkheid ten aanzien van deze derden.
4. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij van directe, hetzij
van indirecte schade, uit welke oorzaak ook ontstaan, is
uitgesloten.
Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast datgene wat daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Akaplast geen
invloed kan uitoefenen, maar waardoor Akaplast niet in
staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in
het bedrijf van Akaplast daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van Akaplast opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Akaplast niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
3. Indien Akaplast bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare
deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14 Ontbinding
1. Indien:
a. de opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek
daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of

aangevraagd is, of wanneer hij in –voorlopige- surséance
van betaling verkeert;
b. op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen
beslag wordt gelegd;
c. de opdrachtgever enige op haar rustende verplichtingen
ten aanzien van Akaplast niet, niet tijdig of niet juist
nakomt;
d. de opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of,
indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
e. de opdrachtgever op grond van rechterlijk vonnis
handelingsonbekwaam, is geworden of van haar vrijheid is
beroofd;
f. de opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is
overgegaan, overdracht van haar bedrijf of een belangrijk
gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van
haar bedrijf, en de opdrachtgever nog niet aan al haar
verplichtingen ten aanzien van Akaplast heeft voldaan,
heeft Akaplast het recht door het enkel plaatsvinden van
één der boven gemelde omstandigheden, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverd als haar
eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de
opdrachtgever aan haar verschuldigd in zijn geheel op te
eisen. Daarnaast heeft Akaplast het recht om van de
opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
2. Teneinde het recht van Akaplast tot terugname te kunnen
uitoefenen, verleent de opdrachtgever haar nu reeds
vooralsdan toestemming om de terreinen en/of gebouwen
waar de zaken zich bevinden te laten betreden. De
opdrachtgever is gehouden om Akaplast de plaats aan te
wijzen waar de zaken zich bevinden en deze als haar
eigendom te identificeren.
Artikel 15 Matrijzen
1. Matrijzen en /of andere hulpmaterialen door Akaplast
voor rekening van de opdrachtgever vervaardigd, zijn en
blijven eigendom van Akaplast
2. Alle onderhoud- en reparatiekosten en kosten van
wijziging worden aan de opdrachtgever doorberekend.
Artikel 16 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of
gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Akaplast alle met
het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs
gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag,
aanmaak matrijs, inkoop grondstoffen e.d.) te vergoeden en
voor zover Akaplast dit wenst, de voor de uitvoering van deze
order bestemde materialen en halffabrikaten voor haar
rekening te nemen tegen de door Akaplast in haar calculatie
opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van
Akaplast op vergoeding wegens winstderving, zomede van
de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
Artikel 17 Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Akaplast is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Akaplast het
recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet
bevoegde rechter.
Artikel 18 Toepasselijk
Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Akaplast en de opdrachtgever
is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de
Kamer van Koophandel te Breda.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van
de onderhavige transactie.
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