
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 
 

1. Definities 
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

• verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.I.P. 
Megasolutions B.V., statutair gevestigd te Moerdijk; 
• koper: de wederpartij van verkoper bij een overeenkomst of andere    
rechtsbetrekking; 
• overeenkomst: iedere overeenkomst tussen verkoper en koper en elke 
wijziging of aanvulling daarop; 
• goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan 
koper (zullen) worden (af)geleverd; 
• voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

 
2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 

verkoper en koper, waaronder begrepen aanbiedingen en overeenkomsten. 
2.2. Door aanvaarding van een door verkoper gedaan aanbod, aanvaardt de koper 

tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk door verkoper van de 
hand gewezen. 

2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien 
en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde 
vertegenwoordiger van verkoper. Een overeengekomen afwijking of aanvulling 
heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken. 

 
3. Aanbod en aanvaarding 
3.1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens verkoper 

gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook 
aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten, de website etc. zijn vrijblijvend. 
Wordt een vrijblijvend aanbod door koper aanvaard, dan heeft verkoper het 
recht om het aanbod te herroepen. 

3.2. Het staat verkoper volledig vrij om orders van een koper al dan niet te 
accepteren. 

3.3. Overeenkomsten komen eerst pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de 
verkoper en nadat koper door verkoper kredietwaardig is bevonden. 

3.4. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens die in aanbiedingen, 
catalogi, circulaires, en ander reclamemateriaal van verkoper worden vermeld 
zijn vrijblijvend en binden verkoper niet, en daaraan kunnen door koper geen 
rechten worden ontleend.  

 
4. Levering, risico-overgang, reclame 
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek en 

zijn de af te leveren goederen vanaf het moment van het verlaten van de fabriek 
voor rekening en risico van koper. 

4.2. Indien en voor zover verkoper zorg draagt voor het transport van de goederen, 
dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 4.1. De wijze van vervoer 
wordt door verkoper bepaald. Koper is verplicht de goederen op de afgesproken 
plaats van aflevering in ontvangst te nemen en deze binnen één dag na 
aankomst van de goederen te lossen, tenzij anders is overeengekomen. 

4.3. Vanaf het moment dat de goederen voor rekening en risico van koper zijn, 
draagt koper zorg voor afdoende verzekering van de goederen tegen alle 
mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging 
en/of het tenietgaan van de goederen. 

4.4. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van koper 
wordt uitgesteld, koper om levering in gedeelten verzoekt en/of goederen niet 
worden afgehaald en koper zorg draagt voor het transport, dan gaat het risico 
voor de goederen desondanks op koper over na het verstrijken van een termijn 
van 14 dagen nadat door verkoper aan koper mededeling is gedaan dat de 
goederen gereed staan voor aflevering. Verkoper is vanaf dat moment 
gerechtigd om de goederen aan koper te factureren. Eventuele kosten van extra 
transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van 
koper. 

4.5. Alle door koper beweerde rechten wegens een tekortkoming in de nakoming 
van de verplichtingen van verkoper dienen schriftelijk bij aangetekende brief te 
worden ingeroepen binnen acht dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt 
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van 
koper vervallen. De rechten van koper ter zake vervallen eveneens indien hij 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper zelf een vermeend 
gebrek heeft trachten te (doen) herstellen. 

4.6. De producten van verkoper worden geproduceerd met natuurlijke grondstoffen, 
als gevolg waarvan kleurverschillen in eenzelfde product niet kunnen worden 
uitgesloten. Deze kleurverschillen kunnen nooit als gebrek worden aangemerkt 
en kunnen geen grond zijn om te weigeren de goederen in ontvangst te nemen 
of de prijs te verminderen, en kunnen ook geen grond zijn voor enige andere 
rechtsvordering van koper. 

4.7. Indien een geleverde zaak gebrekkig blijkt te zijn en alle hiervoor genoemde 
procedurevoorschriften in acht zijn genomen, zal verkoper hetzij het gebrek 
herstellen, hetzij een vervangend product leveren, dan wel het met de klacht 
overeenkomende bedrag aan koper crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van 
verkoper, en zonder dat de koper van verkoper schadevergoeding zal kunnen 
vorderen.  

4.8. Tenzij anders is overeengekomen, is de koper verantwoordelijk voor en zal 
zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, wegafzettingen en 
andere goedkeuringen die nodig zijn voor het transport van de goederen. De 
koper zal ervoor zorgen dat de plaats waar de goederen dienen te worden 
afgeleverd goed toegankelijk is, en dat de goederen kunnen worden afgeleverd 
zonder onderbreking of belemmering. Al deze factoren zijn van invloed op de 
prijs en levertijden. De daaruit voortvloeiende meerkosten komen voor rekening 
van koper. 

4.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is koper verantwoordelijk voor 
het verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of sjorpunten welke 
voldoende sterk dienen te zijn voor het transport, laden en lossen. 

4.10. De koper zal ervoor zorg dragen dat de werkomstandigheden op locatie waar de 
goederen dienen te worden afgeleverd, in het bijzonder met betrekking tot de 
veiligheid en gezondheid, goed en volledig in overeenstemming zijn met de wet- 
en regelgeving en vereiste maatstaven. Koper zal handelen in overeenstemming 
met alle wet- en regelgeving, besluiten en/of andere vereisten en instructies van 
overheden en/of andere autoriteiten. 

 
5.  Leveringstermijnen 
5.1 De leveringstermijn wordt door verkoper bij benadering vastgesteld en is, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn. 

5.2 Overschrijding van de door verkoper bij benadering vastgestelde leverstermijn 
geeft koper niet het recht om zijn verplichtingen niet na te komen of op te 
schorten en geeft koper geen aanspraak op vergoeding van schade.  

 
 
 

6. Prijzen, betaling en verrekening 
6.1 Prijzen van de aan koper geleverde goederen zijn afhankelijk van de ten tijde 

van de offerte en order geldende prijzen. De verkoper is gerechtigd 
prijsverhogingen in rekening te brengen onder meer als gevolg van 
wijzigingen in wisselkoersen, belastingen, heffingen, vracht- en 
grondstofprijzen en inkoopkosten. Alle prijzen zijn exclusief BTW en 
eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van 
overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden. 

6.2 Tenzij anders is overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na 
factuurdatum te zijn voldaan. 

6.3 Koper moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, 
binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend.  

6.4 De betaling door koper aan verkoper geschiedt zonder verrekening, korting 
of opschorting. Verkoper is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van koper 
heeft te vorderen, te verrekenen met de bedragen die verkoper verschuldigd 
is of zal worden aan koper. 

6.5 In het geval betaling niet plaatsvindt binnen 14 dagen na factuurdatum, 
komt koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In 
geval van verzuim is de vordering van verkoper terstond opeisbaar en is 
koper verplicht tot vergoeding aan verkoper van een vertragingsrente over 
de verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 
6:119a BW. 

6.6 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet zal 
nakomen, dan is verkoper bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te 
schorten. De verkoper is bij opschorting bevoegd van de koper te verlangen 
dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige 
verplichtingen. 

6.7 Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zijn de 
buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van koper. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op het bedrag overeenkomstig 
artikel 2 van het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering 
van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
(Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). 

6.8 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter 
voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke 
incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in 
volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht 
andersluidende aanwijzing van koper.  

 
7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 De door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang 

koper de koopsom uit hoofde van de overeenkomst of gevorderde bedragen 
uit welke andere hoofde dan ook niet heeft voldaan, waaronder begrepen 
rente, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen. 

7.2 Het is koper verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde 
prestaties, dus voor het moment waarop koper eigenaar is geworden van de 
hiervoor bedoelde goederen, deze goederen aan derden hetzij in eigendom 
over te dragen, hetzij in zekerheid te geven, dan wel in de feitelijke macht 
van de derde te brengen. 

7.3 De koper is slechts gerechtigd tot doorverkoop van de in eigendom 
voorbehouden goederen, indien dat door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk 
wordt toegestaan, waarbij altijd de voorwaarde zal gelden dat deze 
doorverkoop plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van 
de koper. 

7.4 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet 
toegestaan om door verkoper aan koper geleverde goederen te exporteren. 

7.5 Bij niet-nakoming van voornoemde verplichtingen van de koper wordt de 
koopprijs volledig en direct opeisbaar, onverminderd het recht van verkoper 
op schadevergoeding. 

7.6 Onverminderd de vorige aan haar toekomende rechten wordt verkoper door 
de koper gemachtigd om, indien koper jegens verkoper aangegane 
betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde 
goederen terug te nemen, of indien deze aan roerende of onroerende zaken 
zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen waar deze goederen zich 
ook bevinden. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen. 

 
8 Aansprakelijkheid, overmacht 
8.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke 

oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of aan personen, een en ander ten 
gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door verkoper 
geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van verkoper en/of de tot de bedrijfsleiding van verkoper 
behorende leidinggevende personen. 

8.2 De verkoper is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede 
begrepen bedrijfsschade, stagnatieschade, productieverlies, immateriële 
schade, gederfde winst en boetes. 

8.3 Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven, is uitgesloten, 
indien de koper ter zake van het risico van deze schade een 
verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen 
sluiten. 

8.4 Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat de 
verkoper alsnog aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde 
beperkt tot het bedrag waarvoor verkoper zich heeft verzekerd en waarvoor 
daadwerkelijk dekking wordt verleend. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot maximaal                    € 250.000,--. Iedere verdergaande 
aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. 

8.5 Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van 
door deze derden eventueel geleden of te lijden schade. 

8.6 Iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt in ieder geval na 
verloop van de voor het betreffende goed geldende garantietermijn. 

8.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging, niet of niet juiste levering als 
direct of indirect gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. 

8.8 Onder een tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend 
wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke gebeurtenis, 
die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voor 
zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, 
waterschade, overstroming, staking, ziekte, pandemie, gebrek aan 
personeel, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met 
inbegrip van import- en handelsbeperkingen, gebreken aan en/of 
beschadiging van productiemiddelen, en bedrijfs- en vervoersstoringen van 
welke aard ook, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie de 
verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk 
moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de 
risicosfeer van de verkoper ontstaan. 

8.9 In het geval verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming de 
overeenkomst niet kan nakomen, heeft verkoper het recht de overeenkomst 
op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, 
zulks ter keuze van verkoper, en zonder dat verkoper tot enigerlei 
schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.  

 
9 Ontbinding en opschorting 
9.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting voldoet 

welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, alsmede ingeval de koper 
in staat van faillissement wordt verklaard, indien de koper surseance van 
betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, 
beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, en bij stillegging, staking, 
ontbinding,  liquidatie van de koper of diens onderneming, of indien koper 
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan 
verliest, is verkoper te harer keuze gerechtigd, zonder nadere 
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot 
enige schadevergoeding, de levering van de goederen op te schorten en/of 
de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke 
verklaring aan koper, met directe ingang, te ontbinden, zulks onverminderd 
alle overige aan verkoper toekomende rechten. Voorts worden alle 
vorderingen van verkoper op koper in die gevallen terstond opeisbaar. 

9.2 In geval van ontbinding is koper verplicht om verkoper alle schade te 
vergoeden die zij als gevolg daarvan lijdt. 

 
10 Intellectuele eigendom 
10.1 Verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 

door verkoper geleverde en/of vervaardigde goederen en de met betrekking 
tot die geleverde of vervaardigde goederen aangeboden informatie, 
waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, 
modellen, afbeeldingen, teksten, gebruiksaanwijzingen etc. 

10.2 Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de verkoper, de door verkoper geleverde en/of vervaardigde goederen 
en de met betrekking tot die geleverde of vervaardigde goederen 
aangeboden informatie, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, teksten, 
gebruiksaanwijzingen etc, openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren, 
of te gelde te maken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete 
van € 250.000,--  per overtreding, alsmede een boete van € 25.000,-- voor 
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 
verkoper op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht 
bedragen dan voormeld boetebedrag. 

10.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die koper lijdt als gevolg van een 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart 
verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten.  

 
11 Garantie 
11.1 Op de door verkoper geleverde goederen rust standaard de door haar 

verleende garantie waarbij de garantietermijn 6 maanden is na levering, 
tenzij anders is overeengekomen. 

11.2 De koper zal op zijn kosten de goederen of onderdelen aan verkoper 
retourneren. Het arbeidsloon en kosten van onderdelen of vervangende 
producten, welke verbonden zijn aan het verhelpen van storingen of andere 
gebreken aan het goed zijn voor rekening van verkoper. Vervangen 
onderdelen of goederen worden na het inroepen van de garantie eigendom 
van verkoper. 

11.3 De garantie omvat naast het verhelpen van een storing en/of ander gebrek 
conform de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel, geen recht op 
andersoortige vergoedingen, verdergaand recht en/of enige vorm van 
schadevergoeding van verkoper. 

11.4 Buiten de garantie vallen storingen of andere gebreken als gevolg van: 
- onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen  
 van geldende (veiligheids)voorschriften of aanwijzingen in de gebruiks-,  
 installatie- en montagehandleiding; 
- onjuist en onoordeelkundig gebruik, alsmede onjuiste bediening of  
 onjuiste belasting van het goed; 
- externe invloeden, zoals transport, weersinvloeden of andere natuurlijke 
verschijnselen en andere van buiten komende oorzaken; 
- installatie, montage, wijziging of reparatie die is uitgevoerd door  
 personen of organisaties die niet door verkoper voor deze werkzaamheden  
 zijn geschoold, geautoriseerd en/of aangewezen; 
- gebruik van niet-originele onderdelen; 
- normale slijtage; 
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of 
voorgeschreven door koper; 
- gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of 
hulpmiddelen; 

 
11.5 De garantie geldt niet indien en zolang de koper jegens verkoper in gebreke 

is of de ondeugdelijkheid of gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de 
aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 
12 Conversie, uitleg  
12.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de 

rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd of in strijd zou zijn 
met de redelijkheid en billijkheid, dan komt aan die bepaling qua inhoud en 
strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop 
wel een beroep kan worden gedaan. 

12.2 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden 
tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet 
aan.  

 
13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 Alle geschillen welke voortkomen uit overeenkomsten tussen verkoper en 
koper worden in eerste instantie aanhangig gemaakt bij en berecht door de 
bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.  

 
14 Deponering 
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

en zullen op eerste verzoek van de koper kosteloos worden toegezonden. 
 

 
 


