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VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Mokrupak Verpakkingen B.V., 

gevestigd te Roermond, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 13034850 

 

 

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Roermond, d.d. 1  juni 2010 onder nummer: 8 /2010 

 

 

1. Toepasselijkheid 

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, 

tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk met een afwijkende regeling hebben ingestemd. 

Algemene voorwaarden (in de ruimste zin van het woord) van onze afnemers zijn voor ons niet 

verbindend, tenzij wij ons hiermede schriftelijk akkoord hebben verklaard. 

 

2. Offertes en levertijden 

Onze offertes zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in aan onze afnemer tot het 

doen van een aanbod. 

Alle door ons geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.  

De opgegeven levertijd wordt naar best weten en kunnen zoveel mogelijk nagekomen, doch 

overschrijding daarvan ontlast onze afnemer niet van de verplichtingen uit de overeenkomst; 

door hem kan alsdan geen aanspraak op schadevergoeding wegens te late levering of anderszins 

worden gemaakt. 

Voor overschrijding van levertijden of andere termijnen zijn wij niet aansprakelijk. 

Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover ons geen rechten worden ontleend, tenzij deze 

door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

 

3. Orderbevestiging 

Indien onze afnemer zich met de inhoud van de orderbevestiging niet kan verenigen, dient hij 

zijn bezwaren omgaand en uiterlijk binnen vierentwintig uur na ontvangst ervan schriftelijk bij 

ons in te dienen, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist 

weer te geven. 

 

4. Afwijkingen 

- in kwantiteiten: 

Voor de bestelde hoeveelheid is een redelijk meer of minder percentage toelaatbaar, nl. tot 20% 

boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot en met 250 kg, bij orders boven 250 

kg. is dit 10%. Voor bestellingen in één artikel, doch met levering in gedeelten, zal het geleverde 

gewicht van elke levering in mindering van het totale kwantum worden gebracht, tot de laatste 

levering, bij welke dan de speling overeenkomstig het hierboven in dit artikel bepaalde geldend 

voor het totaal kwantum van toepassing zal zijn. 

Wij zijn gerechtigd de in feite geleverde hoeveelheid aan onze afnemer te factureren. 
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- in kleuren: 

Afwijkingen in de door de afnemer voorgeschreven kleuren zijn toelaatbaar, voor zover deze 

afwijkingen ontstaan zijn door fabricage-onnauwkeurigheden, die bij de onderhavige 

productiemethoden algemeen als onvermijdelijk worden aanvaard of het gevolg zijn van 

conformering aan overheidsvoorschriften. Een garantie voor volstrekte of zeer goede 

houdbaarheid van kleuren kan nimmer gegeven worden ongeacht het gebruik van eventuele 

aanduidingen als ‘lichtecht’ en/of ‘lichtbestendig’ in de orderbevestiging. 

- in dikte, gramgewicht en maatvoering per vierkante meter: 

De toelaatbare speling naar boven en naar beneden in dikte, gramgewicht en maatvoering per 

vierkante meter bedraagt voor: 

a. producten slechts uit aluminium folie bestaande: acht procent; 

b. aluminium folie, als samenstellend deel van een product afzonderlijk: acht procent; 

c. kunststoffilms: twintig procent bij afnames tot en met 250 kg. c.q. 25.000 stuks, bij 

grotere afnames tien procent; 

d. alle anderen producten: vijftien procent. 

- in uitvoering: 

Afwijkingen in de door de afnemer gewenste uitvoering van producten zijn toelaatbaar, tenzij 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 

5. Emballage 

Vellen, zakken en rollen worden bruto voor netto geleverd, waaronder uitsluitend te verstaan het 

gewicht van het te leveren product inclusief koker en eerste verpakking. Heeft echter onze 

afnemer speciale wensen ten aanzien van de emballage of achten wij het noodzakelijk speciale 

verpakkingen toe te passen, dan worden deze afzonderlijk berekend. 

 

6. Levering 

a. Binnen ons bezorgrayon in Nederland, dat omvat de provincies Nederlands Limburg, 

Noord-Brabant en een gedeelte van de provincie Gelderland overeenkomend met het 

gebied ten zuiden van de lijn Nijmegen - ‘s-Hertogenbosch - Tilburg vindt levering van 

zaken franco huis (DDP) plaats mits de waarde van de levering het jaarlijks door ons 

bekend te maken minimum-uitleveringsbedrag te boven gaat. Bij levering binnen dit 

bezorgrayon van zaken met een waarde lager of gelijk aan dit minimum-

uitleveringsbedrag wordt eveneens franco huis geleverd, zulks echter te vermeerderen 

met een toeslag die jaarlijks eveneens bekend zal worden gemaakt.  

b. Levering van zaken buiten ons in lid a genoemd bezorgrayon in Nederland vindt plaats 

franco inclusief rechten (DDP). Bij voorkomende leveringen zal voorafgaand overleg 

hierover plaatsvinden. 

c. De leveringstermen in dit artikel bedoeld zijn conform de INCOTERMS 2000 van de 

International Chamber of Commerce (ICC). 

 

7. Betaling 

Betaling kan slechts aan ons kantoor, aan een door ons uitdrukkelijk daartoe aangewezen 

persoon of op de door ons aangegeven bankrekening geschieden. 
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Betaling dient voorts plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum tot het op de 

factuur vermelde bedrag zonder aftrek van enige korting en zonder beroep op verrekening of 

enig opschortingrecht. Bij overschrijding van enige betalingstermijn zijn wij gerechtigd om aan 

onze afnemer de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te 

brengen over het gehele nog openstaande bedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de 

afnemer in gebreke blijft te betalen, zulks ingaande op de datum van opeisbaarheid van het 

factuurbedrag. Voorts zullen alle kosten van buitengerechtelijke incasso geheel voor rekening 

van onze afnemer geschieden. Deze kosten worden gefixeerd op 10 % van onze vordering met 

rente, met een minimum van 150 Euro. 

Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd, te onzer keuze, hetzij de nog lopende orders te 

annuleren, hetzij de uitvoering der orders op te schorten en daarbij zekerheidsstelling te vorderen 

voor de nakoming der verplichtingen door onze afnemer, onverminderd ons recht op schadever-

goeding. 

Tot aan de volledige voldoening van alle verplichtingen die er voor onze afnemer uit enige met 

ons gesloten overeenkomst voortvloeien, blijven alle door ons uit hoofde van welke 

overeenkomst ook geleverde zaken, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, ons uitsluitend eigendom 

en kunnen wij deze in geval van niet-tijdige betaling terstond als ons eigendom terugnemen, 

onder gehoudenheid van onze afnemer om alle aan deze terugname verbonden kosten aan ons te 

vergoeden. 

Onze afnemer zal van rechtswege in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de 

overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat een 

ingebrekestelling hiervoor nodig is. 

Betaling dient contant bij aflevering te geschieden indien wij "onder rembours" leveren. 

 

8. Afname 

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de uitgevoerde order direct na 

gereedkomen te verzenden, en is onze afnemer verplicht deze onverwijld in ontvangst te nemen. 

Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door 

ons worden opgeslagen, dan geschiedt dit geheel voor risico - met inbegrip van het risico van 

kwaliteitsachteruitgang - van onze afnemer. In afwijking op het vorenstaande zijn echter de door 

ons opgeslagen voorraadzaken verzekerd op basis van de historische kostprijs, welke 

verzekering echter geen dekking voor kwaliteitsachteruitgang biedt. Wij zijn gerechtigd 

opslagkosten aan onze afnemer in rekening te brengen. Deze bedragen vijf Euro per kubieke 

meter per maand voor iedere maand of gedeelte daarvan. 

Indien bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd het totaal 

bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zo mede indien bij overeengekomen levering in 

partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het totaal bestelde is 

overeengekomen, het totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, 

hebben wij - te onzer keuze - het recht ofwel het restant af te leveren en op de gebruikelijke 

wijze te factureren, ofwel de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, 

onverminderd ons recht op schadevergoeding. 
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9. Reclames 

Reclames dienen met bekwame spoed na ontvangst van de zending schriftelijk bij ons te zijn 

ingediend. 

Reclames worden nimmer erkend indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens de 

afnemer, dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt, bedrukt of gesneden, behoudens in geval 

van gebreken, welke eerst bij verwerking kunnen blijken. In dat geval kan de reclame nog 

geldend worden gemaakt binnen tien dagen nadat het gebrek is gebleken of redelijkerwijze had 

moeten blijken, doch nimmer later dan één maand na de levering. 

Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, verplichten wij ons te onzer keuze tot 

herlevering van de betreffende afgekeurde zaak/zaken, dan wel tot terugbetaling van de daarvoor 

ontvangen koopprijs, waarbij de afgekeurde zaak/zaken aan ons zal/zullen moeten worden 

teruggezonden. 

Retourzendingen kunnen alleen na voorafgaand advies en vooraf van ons verkregen 

goedkeuring worden geaccepteerd. Enkele in ontvangst name laat onverlet ons recht op 

acceptatie te weigeren. 

 

10. Niet-toerekenbare tekortkoming 

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, indien wij door een niet-toerekenbare tekortkoming 

belemmerd worden onze verplichtingen na te komen. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming 

wordt onder meer begrepen: staking, uitsluiting, brand, technische storingen in ons bedrijf, 

verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, in gebreke 

blijven van onze leverancier door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, staat van 

oorlog of oorlog, onlusten, im- en exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of 

voorschriften. In dit geval zijn onze verplichtingen geschorst voor de duur van de niet-

toerekenbare tekortkoming, waarna wij de keuze hebben onze verplichtingen alsnog na te 

komen, hetzij deze als volledig vervallen te beschouwen, zonder dat wij in enig geval tot 

schadevergoeding gehouden zijn. 

 

11. Aansprakelijkheid 

Wij, noch derden die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt, zijn jegens 

onze afnemer aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct noch indirect, aan 

personen of zaken toegebracht door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of 

door of in verband met het verkochte of het gebruik ervan. Indien wij of enige derde(n) ondanks 

het hiervoor gestelde jegens onze afnemer aansprakelijk zijn op grond van bepalingen van 

dwingend recht is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en niet tot 

vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade of gevolgschade. Evenmin 

zijn wij of meergenoemde derde(n) aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover die 

schade de prijs van het verkochte te boven gaat. Onze afnemer is verplicht ons en 

meergenoemde derde(n) te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, direct of indirect, aan personen of zaken toegebracht door of in verband met de 

overeenkomst of door of in verband met het verkochte of het gebruik daarvan. 
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Op onze afnemer rust te allen tijde de verplichting ons voorafgaand aan het plaatsen een order 

alle specificaties te verstrekken over alle aspecten van het door de afnemer gewenste gebruik 

van de te leveren zaken, ongeacht of wij daarom expliciet hebben gevraagd. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de bestelde zaken voor een door onze 

afnemer genoemd gebruik respectievelijk voor een bepaalde verdere be- of verwerking, tenzij 

die verantwoordelijkheid bij de schriftelijke orderbevestiging door ons uitdrukkelijk is aanvaard. 

 

12. Annulering van orders 

Indien onze afnemer een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering 

gemaakte kosten en voor schade wegens winstderving, welke tenminste twintig procent van het 

aankoopbedrag bedraagt. 

 

13. Tekeningen en clichés 

Alle - al dan niet op verzoek van onze afnemer - door of in onze opdracht gemaakte 

ontwerptekeningen, clichés, prägewalzen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan onze 

afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom. 

Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt 

ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés door ons drie maanden na de datum van de 

offerte aan onze afnemer in rekening worden gebracht. 

Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te 

zijn goedgekeurd. 

 

14. Exclusieve rechten 

Het auteursrecht op door ons of in onze opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins 

en dergelijke komt ons toe, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk en schriftelijke aan de afnemer is 

overgedragen. 

Onze afnemer vrijwaart ons voor alle gevolgen van eventuele inbreuk op enig recht van derden 

indien wij op verzoek van onze afnemer een bepaald beeld, teken, model of een bepaalde 

vormgeving hebben gebruikt. 

 

15. Ontwerpen, tekeningen en clichés 

Alle ontwerpen, tekeningen en clichés worden vervaardigd op basis van de onderhavige 

voorwaarden. Drukproeven, geleverd voor bedrukking, worden door ons op papier en met de 

hand gemaakt. 

Uitsluitend verbetering van door ons gemaakte fouten in de samenstelling is te onzen laste.  

Iedere andere verandering aangebracht aan de tekening, tekst of kleur is ten laste van onze 

afnemer. Alle modellen en ontwerpen door ons of onze medewerkers gecreëerd, blijven te allen 

tijde ons eigendom. 

Het is onze afnemer niet toegestaan een door ons ontworpen en of geleverde bedrukking zonder 

onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming eigenhandig te vervaardigen of in opdracht 

door derden te laten vervaardigen. 
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16. Volmacht bij aanvulling voorraad 

Indien onze afnemer van de door ons gestelde mogelijkheden gebruik maakt om met eigen 

firmanaam bedrukt verpakkingsmateriaal, bij ons in voorraad te houden teneinde te allen tijde op 

afroep door ons beleverd te kunnen worden (waarbij betaling door onze afnemer nadien 

geschiedt hetzij ineens, hetzij bij iedere aflevering), wordt onze afnemer geacht aan ons 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmacht te hebben gegeven om de voor hem bestemde 

voorraden tijdig te doen aanvullen. Deze volmacht vervalt na onze schriftelijke mededeling en 

eerst, nadat alle verplichtingen van onze afnemer jegens ons volledig zijn voldaan. 

 

17. Ontbinding 

Onverlet hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het in gebreke zijn bij niet betaling is onze 

afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling onzerzijds daartoe nodig is, in gebreke en zijn wij 

bevoegd de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: 

a. onze afnemer overlijdt of als rechtspersoon wordt ontbonden; 

b. onze afnemer in een schuldsaneringprocedure geraakt of failliet wordt verklaard of 

voorlopige sursence van betaling aanvraagt dan wel surséance van betaling aan hem 

wordt verleend; 

c. het bedrijf van onze afnemer wordt beëindigd of in geval onze afnemer zijn bedrijf 

geheel of voor een aanmerkelijk deel vervreemdt; 

d. onze afnemer enige verplichting uit hoofde van de met hem gesloten overeenkomst niet, 

niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. 

 

18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

Alle geschillen, tussen ons en onze afnemers, van welke aard ook, zullen worden beslecht door 

de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond, tenzij wij er de voorkeur aan geven de 

rechtens aangewezen rechter te benaderen. 

Te allen tijde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


