BiB ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.
1.1

INLEIDING
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen
alsmede diensten van of door BIB production & packaging B.V., na te noemen BiB. Afwijkingen van of
aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet door een
aparte schriftelijke verklaring van BiB zijn bevestigd.
De toepasselijkheid van voorwaarden afkomstig van de opdrachtgever wordt uitgesloten tenzij deze
voorwaarden door BiB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
BiB is bevoegd in het voordeel van opdrachtgever – hier onder in deze voorwaarde tevens te verstaan
koper, afnemer of wederpartij in de ruimste zijn – van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan
gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval kunnen worden verbonden.
BiB behoudt zich nadrukkelijk alle rechten terzake voor.

1.2

Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met BiB overeenkomsten heeft
afgesloten, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, telegrafisch of
anderszins opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn
gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd, zulks onverlet het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek.

2

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien
een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat heeft BiB het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge overeenkomsten worden voor
BiB slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. BiB is gerechtigd zonder opgave van redenen
een opdracht te weigeren.
Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele
andere veranderde omstandigheden welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te
sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft BiB de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen
te verhogen in overstemming met de gewijzigde omstandigheden. Alle prijzen, offertes en aanbiedingen
zijn “af Roermond” en exclusief b.t.w., tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3

LEVERING
Alle door BiB gegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn bij benadering en zijn derhalve niet te
beschouwen als een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering of uitvoering dient BiB derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Heeft BiB na het verstrijken van de termijn genoemd in de schriftelijke ingebrekestelling nog niet
gepresteerd, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren.
Overschrijding van termijnen door BiB geeft de opdrachtgever nimmer enig recht op schadevergoeding.

4

OVERMACHT
De in artikel 3 bedoelde leverings- en uitvoeringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke
BiB door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten
overeenkomst te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van BiB is sprake, indien BiB na het sluiten van de overeenkomst met
opdrachtgever verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen tengevolge van bijvoorbeeld staking, werklieden uitsluiting, vorst, storm, brand- en
waterschade, diefstal, bezitverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of
bedrijfsgegevens,, defect raken van machines, uitblijven van leveranties waaronder die van te verwerken
c.q. te gebruiken materialen en die van gas, water en elektriciteit, belemmeringen met betrekking tot het
vervoer en overigens alle omstandigheden welke buiten de schuld of de risicosfeer
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van BiB ontstaan en die het voldoen aan de leveringsverplichting c.q. uitvoeringsverplichting voor BiB
bemoeilijken. Indien evenwel door overmacht de uitvoering van de prestatie met meer dan 6 maanden
wordt vertraagd zijn zowel BiB als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen. In dat geval heeft BiB slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
Ontbinding zal slechts kunnen geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving met bericht van
ontvangst. Deze gevallen ontslaan BiB van alle aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en of derden.
5.

GARANTIE
BiB zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren c.q. producten leveren waar mogelijk en voor
zover aangegeven onder de overeengekomen garantievoorwaarden en wettelijke vereisten. BiB neemt
garantieverplichtingen van door derden geproduceerde goederen echter niet zelfstandig op zich, maar
zal in voorkomende gevallen de opdrachtgever behulpzaam zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel
6.

6.

RECLAME
Binnen acht dagen na de in ontvangstneming van een leverantie c.q. ter beschikking stelling van de
producten moet opdrachtgever nauwkeurig en gedetailleerd – schriftelijk – aan BiB zijn eventuele
bezwaren omtrent de BiB uitgevoerde prestatie c.q. de afgeleverde en of opgeleverde goederen ter kennis
brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in
overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
Wanneer de bezwaren van de opdrachtgever door BiB gegrond worden bevonden, heeft BiB – naar haar
keuze – het recht om tot herlevering over te gaan, hetzij de nodige verbeteringen aan te brengen hetzij
een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om ontbinding,
vernietiging van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Wanneer BiB de juistheid van de
bezwaren van opdrachtgever niet erkent, staat het opdrachtgever vrij, met in achtneming van het in deze
voorwaarden bepaalde, de nodige rechtsmaatregelen te nemen.
Indien de opdrachtgever bezwaren heeft terzake van door derden onder garantie geleverde of
gefabriceerde producten zal BiB, in afwijking van het bepaalde in het hiervoor onder punt 6 bepaalde,
slechts bemiddelen tussen betrokken partijen. BiB zal nimmer aan de garantiebepalingen van derden
gebonden zijn.
Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften terzake van de uitgevoerde prestaties dan wel de
geleverde producten worden gegeven verplicht de opdrachtgever zicht tot stipte opvolging hiervan, een
en ander op straffe van verval tot het recht van reclame c.q. aansprakelijkheid.

7.

AANSPRAKELIJKHEID
Een tekortkoming in de nakoming van de op BiB rustende verbintenissen verplicht BiB slechts tot
schadevergoeding indien de tekortkoming BiB kan worden toegerekend. BiB is alsdan slechts
aansprakelijk voor de schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de aan BiB toe te rekenen
tekortkoming in de nakoming. Elke aansprakelijkheid voor BiB voor gevolg c.q. bedrijfsschade wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. BiB heeft alsdan de keuze om de door opdrachtgever geleden schade te
vergoeden dan wel, indien de geleverde goederen gebrekkig blijken te zijn, deze op kosten van BiB te
herleveren. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake tekortkoming en of gebreken wordt door BiB
uitdrukkelijk uitgesloten.
Ten aanzien van adviezen, gegeven door of vanwege BiB wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze vrijblijvend
worden verstrekt. Voor schade, persoonlijke of materiële, welke ook, ontstaan als gevolg van kennelijke
of vermeende onjuiste adviezen, aanvaardt BiB geen aansprakelijkheid.
Opdrachtgever vrijwaart BiB tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in dit
artikel zijn vermeld.

8.

RISICO-OVERGANG
Het risico van de ( af ) geleverde producten gaat op het moment van aflevering op de opdrachtgever
omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen.
Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen
tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn
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voor alle kosten en schaden die door deze gang van zaken voor BiB zullen ontstaan. Vanaf dat moment
zijn de producten, in afwijking van het hierboven gestelde voor rekening en risico van de opdrachtgever
vanaf het ogenblik dat deze voor verzending gereed staan.
Indien door de opdrachtgever producten aan BiB ter beschikking worden gesteld ter verdere beverwerking of afvulling, verpakking dan wel anderszins, blijven deze producten, voor zover met betrekking
tot deze producten door BiB nog geen uitvoering van de op haar rustende verbintenissen is geschied,
volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens indien beschadiging of tenietgaan van
deze producten aan te merken valt als een aan BiB toe te rekenen tekortkoming.
9.

BETALING
Alle betalingen dienen – voor zover zulks niet afzonderlijk is overeengekomen dan wel aangegeven –
steeds zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na
ommekomst van de overeengekomen of aangegeven betalingstermijn is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
De plaats van betaling is ten kantore van BiB te Roermond of op een door BiB aan te wijzen rekening.
Opdrachtgever zal zich tegenover een vordering van BiB niet op schuldvergelijking kunnen beroepen,
tenzij de vordering van opdrachtgever op BiB door laatstgenoemde wordt erkend.
Alsdan zal schuldvergelijking steeds strekken ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de
schuldvergelijking betrekking heeft op een latere factuur.
Alle vorderingen van BiB worden evenwel terstond opeisbaar wanneer het faillissement van
opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt, en voorts
onder alle omstandigheden waarbij het verhaal van de vordering van BiB mogelijkerwijze in gevaar zou
kunnen komen.
In voorgenoemde gevallen heeft BiB tevens het recht alle leveringen c.q. activiteiten op te schorten,
geleverde bedrijfsmiddelen terug te halen of weg te nemen zonder rechtelijke tussenkomst totdat c.q.
tenzij zekerheid wordt gesteld zoals bepaald in artikel 11.

10.

OVERSCHRIJDING BETALINGSTERMIJN
Bij overschrijding van de onder punt 9 bedoelde betalingstermijn zal de opdrachtgever aan BiB een rente
verschuldigd zijn van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een
volle maand wordt gerekend. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden aan BiB te voldoen alle
eventuele incassokosten, daaronder begrepen de declaraties van de door BiB ingeschakelde advocaten,
deurwaarders en andere incassokosten in de ruimste zin des woords, waarbij terzake de hoogte van de
buitengerechtelijke incassokosten door de opdrachtgever aan BiB verschuldigd zal zijn de tarieven zoals
gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

11.

ZEKERHEID
Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft BiB het recht om van
opdrachtgever te verlangen dat deze ten genoegen van BiB zekerheid stelt voor de voldoening van zijn
verplichtingen.
Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is BiB gerechtigd, desgewenst de levering c.q. uitvoering of
voortzetting te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl alsdan
opdrachtgever is gehouden tot volledige vergoeding van de schade die BiB dientengevolge lijdt. Deze
schade bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst wordt nu reeds voor alsdan
vastgesteld op een direct opeisbare boete van 20% van het op de annulering betrekking hebbende
factuurbedrag, onverminderd het recht van BiB om verdere schadevergoeding te vorderen alsmede
vergoeding van kosten van verhaal.
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12.

RETETIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle verkochte producten blijven eigendom van BiB totdat opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen
uit welke hoofde ook maar tegenover BiB zal hebben voldaan. De opdrachtgever is niet gerechtigd voordat
de eigendom van BiB op hem is overgegaan, deze producten aan derden in eigendom over te dragen
dan wel stil pandrecht ten aanzien van de producten te vestigen.
In aanvulling op het vorenstaande behoudt BiB zich nadrukkelijk een retentierecht voor ten aanzien van
alle goederen van opdrachtgever ten aanzien waarvan BiB als houder optreedt totdat opdrachtgever
volledig aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde ook maar tegenover BiB zal hebben voldaan dan wel
anderszins zekerheid zal hebben gesteld, zulks ten genoegen van BiB terzake de verplichtingen van
opdrachtgever jegens BiB.

13.

INDUSTRIEEL / INTELLECTUEEL EIGENDOM
Indien geen regeling is getroffen betreffende de verkrijging van rechten van industrieel en intellectuele
eigendom op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht, behoudt BiB zich uitdrukkelijk
het recht op octrooi alsmede alle andere rechten van industrieel en intellectuele eigendom voor.

14.

VERTEGENWOORDIGING
Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid
van die anderen, tegenover BiB aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

15.

ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer uit hoofde van de tussen partijen
gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen nakomt, alsmede ingeval van faillissement,
surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever is BiB gerechtigd om bij
gewone kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding laat
onverkort de overige rechten van BiB, meer in het bijzonder de rechten van BiB om van de opdrachtgever
vergoeding van de schade te vorderen die BiB als gevolg van de voortijdige beëindiging der overeenkomst
lijdt.

16.

COMPETENTIE
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan
zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van BiB danwel naar
keuze van BiB door de overigens ook bevoegde recht.

17.

CONVERSIE
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet.

18.

TOEPASSELIJK RECHT
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing,
met uitsluiting van – voor zover toegestaan – bepalingen opgenomen in overige wetten en verdragen.

19.

VERTALING
Van deze voorwaarden, gesteld in de Nederlandse taal, bestaat een vertaling in het Duits en Engels. Bij
strijdigheid of verschillen in interpretatie tussen Nederlandse tekst en Duitse en Engelse vertaling
prevaleren de in het Nederlands gestelde voorwaarden.

BiB Production & Packaging B.V., Randweg 7, 6045 JK Roermond, The Netherlands, Tel +31 (0)475 323173, Email info@bibproduction.nl

