ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Van de leden van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Emballage- en Palletindustrie Vereniging “E.P.V.”, statutair gevestigd te Delft.

Artikel 1
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (aanbiedingen en aanvaardingen terzake van) overeenkomsten waarbij een lid
van de Emballage- en Palletindustrie Vereniging “E.P.V.” (hierna: koper)
goederen en/of diensten van een derde (hierna: verkoper) betrekt. In deze
Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder levering verstaan het leveren
van goederen en/of het verrichten van diensten. Afwijkende bedingen en
eventuele voorwaarden van verkoper gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door koper zijn aanvaard.
Artikel 2
Orders zijn eerst bindend indien deze door koper schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen;
inclusief alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, plaatsing en
installatie, in- en uitvoer en verzekering;
inclusief alle belastingen en overheidsheffingen, bijvoorbeeld BTW en inen uitvoerrechten
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen
prijzen niet voor wijziging vatbaar. Indien verkoper een overeengekomen of
hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot
prijsverhoging uitoefent, is koper bevoegd de overeenkomst middels een
daartoe strekkende mededeling te ontbinden.
3. Betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, niet eerder dan
nadat 30 dagen na ontvangst van de originele en juist opgestelde factuur
zijn verstreken. De koper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
niet gehouden tot vooruitbetaling. Betalingen kunnen worden opgeschort
zolang een levering niet volledig en deugdelijk en met inachtneming van
het bepaalde in artikel 4, lid 3 is geschied. Betaling houdt geen goedkeuring of aanvaarding van het geleverde in.
4. Koper is te allen tijde bevoegd de bedragen die zij te eniger tijd van verkoper zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die koper of
enige met haar in een groep verbonden vennootschap te eniger tijd aan
verkoper verschuldigd zal zijn.

en/of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande
aanmaning of ingebrekestelling middels een daartoe strekkende verklaring
te ontvingen; een en ander ter keuze van koper en onverminderd kopers
overige rechten in verband met de tekortkoming.
Verkoper is aansprakelijk voor, en zal koper vrijwaren terzake van elke vordering van derden betreffende, schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper of van een
schending van een niet-contractuele verplichting jegens koper of derden
(personeel van koper mede daaronder begrepen), tenzij verkoper onomstotelijk aantoont dat de tekortkoming of schending niet aan hem kan worden toegerekend. Verkoper staat als voor zijn eigen handelen of nalaten in
voor dat van zijn personeel of door hem bij de uitvoering ingeschakelde
derden.
Een tekortkoming van verkoper geldt in ieder geval als aan hem toerekenbaar indien deze het gevolg is van een omstandigheid welke verkoper voorafgaande aan de levering heeft of kon voorzien, of van niet-nakoming door
verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (inclusief toeleveranciers) van hun verplichtingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen of personeel, productie- of transportstoringen,
slecht weer, ziekte van verkoper of zijn personeel, arbeidsconflicten. Verkoper garandeert dat geleverde zaken vrij zijn van materiaal- of montagegebreken, onverminderd zijn gehoudenheid om overigens een prestatie te
verrichten welke aan de overeenkomst beantwoordt. Het bepaalde in het
tweede lid laat onverlet kopers eventuele recht op schadevergoeding op
grond van de wet ingeval van niet aan verkoper toerekenbaar tekortschieten.
Artikel 6
Tekortkomingen welke eenvoudig waarneembaar zijn zonder dat daartoe
gebruik van het geleverde of opening van de verpakking nodig is, zullen
binnen twee weken na aflevering aan verkoper worden gemeld. Overige tekortkomingen zullen aan verkoper worden gemeld binnen drie weken na
ontdekking daarvan door koper.
Onverminderd zijn overige rechten, is koper gerechtigd afgekeurde goederen voor rekening en risico van verkoper te retourneren, zonder dat daarvoor toestemming van verkoper vereist zal zijn. Bij (aangekondigde)
weigering van de retourzending is koper bevoegd de goederen voor rekening en risico van verkoper op te slaan of deze, zo mogelijk na waarschuwing aan verkoper, voor diens rekening en risico te verkopen.

Artikel 4
Artikel 7
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is verkoper niet gerechtigd tot
het doen van deelleveringen.
2. Voor (deel-)leveringen overeengekomen termijnen gelden als fatale termijn.
3. Als plaats van levering zal steeds gelden het magazijn van koper respectievelijk het door koper aangewezen afleveringsadres. Aflevering dient
plaats te vinden zonder verdere kosten voor koper, op de daarvoor aangewezen plaats, zaken in een deugdelijke verpakking en onder aanbieding
van een gespecificeerde verzendlijst en voorts van alle benodigde c.q.
overeengekomen documenten, een en ander voor zover voor het desbetreffende geval niet schriftelijk anders is overeengekomen.
Het risico terzake van schade aan of verlies van af te leveren goederen
gaat eerst op koper over na aflevering, mits de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De eigendom van de goederen gaat op koper over
op het moment van levering. Verkoper garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
Artikel 5
Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper geeft
koper het recht op gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking op een doorkoper te bepalen wijze en binnen een door koper daartoe te stellen termijn,

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief de kosten van juridische bijstand, die voor koper verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens verkoper, komen voor rekening van verkoper,
De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke
vergoeding voor door koper of zijn personeel aan een en ander te besteden tijd) bedragen minimaal € 113,45.
Artikel 8
Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen koper
en verkoper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering
van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

Van geschillen tussen koper en verkoper neemt bij uitsluiting kennis de
Rechtbank binnen wier ressort koper statutair is gevestigd of, bij gebreke
daarvan, koper kantoor houdt, behalve voor zover ingevolge de wet de beoordeling van enige vordering aan de Kantonrechter toekomt, een en ander
onverminderd het recht van koper om verkoper te dagvaarden voor de
rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft op 17 november 1992, onder nummer 962.

