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1

Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn met ingang van 1 mei 2019 van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven,
overeenkomsten, leveringen en verrichtingen van werkzaamheden van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Kunststoffenchemie B.V. te Deventer, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 38018040 (hierna te noemen: “NKC”) aan,
met c.q. voor opdrachtgevers en/of afnemers, hierna gezamenlijk te noemen: “Klant(en)”.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van en prevaleren over voorwaarden van Klanten
of van derden die Klanten, al dan niet door verwijzing naar een plaats van deponering, aan NKC ter kennis
brengen en van toepassing verklaren.

1.3

NKC heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt geacht iedere wijziging van deze
voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke (hetgeen in deze
voorwaarden betekent: op schrift, per e-mail, via de website van NKC of langs een andere tussen NKC en
de Klant overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke
termijn leesbaar kunnen worden gemaakt) kennisgeving van de wijzigingen door NKC haar bezwaren niet
Schriftelijk bij NKC heeft gemeld.

1.4

Voor zover deze voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst
bij verschillen steeds beslissend.

1.5

Voor zover met NKC een nadere Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is gesloten ter zake de verkoop
en levering van producten door NKC en samenwerkingsovereenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met
deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst.

1.6

Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden altijd geacht de betekenis te hebben die de
Nederlandse wet-of regelgeving daaraan in het Nederlands toekent, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten met betrekking tot ieder ander rechtsstelsel worden
geacht te verwijzen naar een concept dat in dat rechtsstelsel het Nederlands juridische concept het dichtst
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benadert.

2

Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen en prijsopgaven van de zijde van NKC, mondeling dan wel Schriftelijk, zijn vrijblijvend.
Overeenkomsten tot levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden door NKC komen tot stand:

3

-

door de Schriftelijke orderbevestiging van de zijde van NKC of

-

door uitvoering van de gevraagde levering en/of werkzaamheden door NKC.

Inhoud van de overeenkomst
Ingeval door NKC monsters zijn getoond of voorbeelden zijn verstrekt, geldt dit louter als gedaan ter
aanduiding en/of illustratie en is er geen verplichting voor NKC te zorgen dat de te leveren zaken of de te
verrichten werkzaamheden aan het monster en/of voorbeeld beantwoorden.
Dit lijdt uitzondering indien NKC zich uitdrukkelijk tot levering conform monster en/of voorbeeld verbindt in
een Schriftelijke orderbevestiging of Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst.
Komt de overeenkomst tot stand door een Schriftelijke orderbevestiging van de zijde van NKC, dan wordt
de inhoud daarvan enkel bepaald door de omschrijving in die orderbevestiging, met terzijde stellen van
alle eerdere afwijkende of aanvullende mondelinge afspraken en uitlatingen van partijen, tenzij aan de
Schriftelijke orderbevestiging een Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst ten grondslag ligt, in welk geval
ook de Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst de inhoud van de overeenkomst nader bepaalt.
NKC heeft geen verplichting om volgens een specifieke receptuur of een specifiek voorschrift van de
Klant zaken te leveren of werkzaamheden te verrichten en is vrij in de keuze van samenstelling van zaken
en methode van werkzaamheid, tenzij NKC de verplichting daartoe uitdrukkelijk is aangegaan in een
Schriftelijke orderbevestiging of Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst.
Is levering van zaken en/of verrichting van werkzaamheden overeengekomen bepaald naar maat,
gewicht of enig ander getal, dan geldt een tolerantie van 10%. Afwijkingen binnen deze tolerantie gelden
niet als tekortkoming. Partijen kunnen onder meer bij Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst de
omstandigheden uitbreiden waarin geen sprake is van een tekortkoming.

4

Levering

4.1

De overeengekomen of door NKC opgegeven datum van levering of uitvoering is slechts een streeftermijn
en geen fatale termijn, tenzij NKC in een Schriftelijke orderbevestiging uitdrukkelijk de verplichting tot
levering of uitvoering niet eerder of later dan enige datum of tijdspanne aanvaardt. NKC geraakt niet door
overschrijding van de streeftermijn in verzuim, zodat overschrijding de Klant geen recht op ontbinding
van enige overeenkomst met NKC of vergoeding door NKC van de door hem of derden daardoor geleden

4.2

Levering vindt plaats door aflevering van zaken of oplevering van werkzaamheden aan c.q. op de
overeengekomen plaats. Na aflevering of oplevering is het risico van de daarbij betrokken zaken voor de Klant.
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schade geeft. De Klant vrijwaart NKC voor aanspraken van derden ter zake.

4.3

NKC is vrij in de wijze van vervoer en/of verpakking van af te leveren zaken, mits deugdelijk en gebruikelijk
voor de betrokken zaken. Dit lijdt uitzondering indien NKC zich uitdrukkelijk tot gebruik van een bepaalde
verpakking of een bepaalde wijze van vervoer verbindt in een Schriftelijke orderbevestiging of Schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst.

4.4

Indien aflevering of oplevering wordt aangeboden door NKC doch niet kan worden uitgevoerd vanwege
een oorzaak gelegen bij of in de risicosfeer van de Klant, of aflevering of oplevering door de Klant wordt
geweigerd, gaat na de eerste aanbieding het risico van de desbetreffende zaken over naar de Klant en
kan NKC aanspraak maken op betaling. NKC zal de goederen beschikbaar houden voor de Klant, op
diens kosten. NKC heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden door
een enkele Schriftelijke verklaring daartoe, indien de Klant niet afneemt binnen een termijn van 10 dagen
na daartoe Schriftelijk door NKC te zijn aangemaand. NKC heeft vervolgens recht op vergoeding van de
opslagkosten en de overige schade die het gevolg is van het feit dat de ontbinding van de overeenkomst
heeft plaatsgevonden.

5

Eigendomsvoorbehoud
NKC blijft eigenaar van de afgeleverde zaken tot de Klant alle vorderingen van NKC ter zake van alle door
NKC aan de Klant geleverde of nog te leveren zaken en/of geleverde en nog te leveren diensten, alsmede
de eventuele vordering van NKC wegens tekortkoming door de Klant, een en ander als bedoeld in artikel
3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.
De Klant mag de zaken zolang de eigendom berust bij NKC gebruiken en verbruiken ten behoeve en in de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Het is niet toegestaan de zaken te vervreemden of te bezwaren.

6

Betaling
Betaling door de Klant geschiedt op factuur, binnen 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij anders
overeengekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn. NKC heeft het recht contante betaling of
zekerheid te verlangen, indien de financiële positie van de Klant daartoe aanleiding geeft, niettegenstaande
eerdere andersluidende afspraken, ongeacht of deze zijn vermeld in de orderbevestiging. De Klant is
gehouden tot betaling over te gaan ongeacht klachten of aanspraken onder de garantie als bedoeld
in artikelen 9 en 10 hierna en de Klant kan geen beroep doen op enige aftrek, korting, compensatie,
opschorting of verrekening.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim
en ingaande de datum van verzuim rente verschuldigd over het uitstaand bedrag ad 1% per maand waarbij
geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand. Tevens is de Klant alsdan gehouden tot
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van het uitstaande bedrag, inclusief BTW
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met een minimum van € 500,00.

7

Prijzen

7.1

Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Als overeengekomen prijs geldt
het bedrag vermeld in de orderbevestiging van NKC of, indien geen orderbevestiging volgt, het bedrag
vermeld op de factuur. NKC heeft het recht om de overeengekomen prijs te vermeerderen met een
kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag mag worden afgetrokken bij betaling binnen de daarvoor
gestelde termijn. De prijs betreft aflevering of oplevering franco op de daarvoor overeengekomen plaats, behalve
a) indien uitdrukkelijk anders bepaald in een Schriftelijke opdrachtbevestiging of
b) indien sprake is van een overeenkomst met factuurwaarde van minder dan € 1.100,00 exclusief BTW of
c) indien het gaat om levering van zand.
In de gevallen (b) en (c) worden vrachtkosten apart in rekening gebracht.

7.2

NKC heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs
- waaronder begrepen op de levering of oplevering drukkende belastingen - geheel of gedeeltelijk aan de
Klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

8

Opschorting, pand
Ingeval en zolang de Klant in verzuim is inzake de betaling van enige vordering van NKC heeft NKC het
recht verdere levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden op te schorten tot de Klant aan
al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. NKC is alsdan gerechtigd en wordt hierbij door de Klant
onherroepelijk gemachtigd om nadere ter vestiging van een pandrecht op vorderingen of zaken van de
Klant benodigde (rechts-)handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het (be-)vestigen van
het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Klant op te
treden. Voor dat geval verleent de klant NKC een recht van pand op en het recht van retentie terzake van,
alle goederen van de klant of van derden die NKC onder zich heeft ten behoeve van of in verband met de
levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden voor die klant, tot zekerheid voor de betaling door
de klant van al zijn betalingsverplichtingen jegens NKC.

9
9.1

Aanvaarding, klacht inzake uiterlijk waarneembare tekortkomingen
De Klant is gehouden de te leveren zaken en/of verrichte werkzaamheden af te nemen, onverminderd diens
rechten ingevolge dit artikel en artikel 10. De Klant dient geleverde zaken en verrichte werkzaamheden
te controleren op uiterlijk waarneembare tekortkomingen. Klachten dienaangaande moeten aan NKC
worden kenbaar gemaakt terstond na ontdekking doch in ieder geval binnen acht werkdagen na aflevering
of oplevering, Schriftelijk en onder opgave van de redenen voor de klacht. Wordt niet geklaagd binnen
de hierboven gestelde termijn, dan worden de zaken en werkzaamheden geacht te beantwoorden
aan de overeenkomst wat betreft de uiterlijk waarneembare aspecten en vervalt ieder recht en iedere
afwijking en ongeacht of het een toegezegde eigenschap betreft.
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rechtsvordering van de Klant wegens non-conformiteit ter zake, ongeacht of NKC bekend was met de

9.2

De Klant is gehouden de zaken waarover naar het oordeel van NKC terecht is geklaagd aan NKC retour
te zenden, na verzoek van NKC en op diens kosten. Ingeval van een terecht bevonden klacht over een
tekortkoming bedoeld in dit artikel, is NKC slechts gehouden tot aanvulling van het ontbrekende of
vervanging of herstel van de onvolkomenheid, een en ander ter keuze van NKC. De Klant heeft geen andere
of verder strekkende rechten of rechtsvorderingen jegens NKC ter zake.

9.3

De Klant zal onverminderd het gestelde in de eerdere leden van dit artikel, tijdig reclameren zoals bepaald in
de vervoerscondities ingeval van aflevering middels vervoer door derden.

10

Garantie, aansprakelijkheid

10.1

Ingeval zaken worden geleverd of werkzaamheden verricht waarbij NKC zich heeft verbonden te
produceren/uit te voeren volgens specifieke receptuur of voorschriften van de zijde van de Klant,
garandeert NKC dat de samenstelling van de zaken of de wijze van uitvoering van de werkzaamheden is
zoals overeengekomen.
In dit geval staat NKC niet in voor de geschiktheid in welke mate ook van geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden voor enige aanwending of enig doel die c.q. dat de Klant beoogt, ongeacht of NKC
daarvan op de hoogte is.

10.2

NKC staat in voor de deugdelijkheid van geleverde zaken ter zake van de eigenschappen en bij toepassing zoals
aangegeven in de bij de zaken horende productinformatie van de zijde van NKC en met inachtneming van de
bepalingen, voorwaarden en voorschriften - waaronder die inzake de houdbaarheidsdatum - daarin vervat.
Het voorgaande geldt alleen ingeval van gebruik/toepassing door een professionele gebruiker of applicateur.

10.3

NKC geeft geen verdere of andere garantie dan hierboven in dit artikel aangegeven, behoudens
indien en voor zover anders bepaald in een Schriftelijke orderbevestiging of Schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst.

10.4

De Klant heeft geen rechten meer ingevolge de leden 1 en 2 van dit artikel of wegens andere
tekortkomingen aan de zijde van NKC en iedere aansprakelijkheid van NKC ter zake eindigt na verloop
van drie jaar na levering of oplevering van de desbetreffende zaken of werkzaamheden, tenzij de
afwijking, ongeschiktheid of tekortkoming manifest wordt en door de Klant terzake bij NKC Schriftelijk is
gereclameerd voor de afloop van bovengenoemde termijn.
Het bovenstaande in dit lid 4 geldt behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in een
Schriftelijke orderbevestiging of Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst.

10.5

Aanspraken op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel moeten aan NKC worden kenbaar gemaakt
onmiddellijk na ontdekking, Schriftelijk en onder opgave van de redenen voor de aanspraak, op straffe van
verval van de aanspraken.

gestelde, is NKC slechts gehouden tot aanvulling van het ontbrekende of vervanging of reparatie van
onvolkomenheden - dit laatste ter keuze van NKC - zonder kosten voor de Klant.

Blad
5 van 8

ST-002 / V06 / 01-05-2019

Ingeval van terecht bevonden aanspraken van de Klant krachtens het hierboven in dit artikel

10.6

Onverminderd het hierboven in dit artikel gestelde, is NKC niet aansprakelijk jegens de Klant of derden
(I) wegens tekortkoming, ongeacht of NKC bekend was met de non-conformiteit en/of het een toegezegde
eigenschap betreft, (II) voor schade - waaronder indirecte schade of vervolgschade - opgekomen bij de
Klant of derden als gevolg van levering van zaken of verrichting van werkzaamheden door NKC of (III) voor
aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met zulke levering of verrichting, tenzij de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NKC.
Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in de vorige volzin geen standhouden, dan is de schadevergoeding
beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst (exclusief BTW) waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit, althans tot dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van
NKC in voorkomend geval uitbetaalt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de
toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van NKC komt.
De Klant vrijwaart NKC voor aanspraken van derden op NKC als hiervoor onder (I) t/m (III).

11

Uitsluiting van aansprakelijkheid bij onvolkomen toepassing
NKC is niet aansprakelijk en tot geen enkele prestatie gehouden jegens de Klant of derden ingevolge de
artikelen 9 en 10 hiervoor
-

ingeval van toepassing van geleverde zaken of verrichte werkzaamheden in strijd met de
productinformatie van de zijde van NKC of

-

ingeval van onjuiste, ondeskundige of ondeugdelijke toepassing van de geleverde zaken en/of verrichte
werkzaamheden ongeacht of sprake is van toepassing door een professionele of een niet professionele
gebruiker of applicateur.

De Klant vrijwaart NKC voor aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

12

Overmacht
Bij overmacht heeft NKC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor het gedeelte al
dan niet rechtstreeks getroffen door de overmacht. Als overmacht geldt iedere omstandigheid waardoor de
tekortkoming NKC niet kan worden toegerekend of waardoor de Klant normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet meer kan verlangen, waaronder in ieder geval (I) oorlog of oorlogsomstandigheden, (II)
natuurrampen, (III) brand of andere vernietiging in de fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting,
werkstaking, zowel in het bedrijf van NKC als in dat van toeleveranciers, (IV) gebrek aan vervoermiddelen, breuk
aan machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van NKC of in dat van toeleveranciers,
(V) beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van grondstoffen en hulpstoffen alsmede
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beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook.

13

Verwerking persoonsgegevens

13.1

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de onderliggende privacyweten regelgeving. Indien NKC persoonsgegevens door een verwerker laat verwerken, zal NKC met de
betreffende verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten.

13.2

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens zoveel
mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. NKC staat er
evenwel niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. NKC zal zich inspannen
om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid
van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is.

13.3

NKC is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is. Voor alle overige verwerkingen van
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de
persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan NKC zijn
gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is NKC niet verantwoordelijk. De
verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er in dat kader voor
in dat de inhoud, het gebruik en de persoonsgegevens die zij aan NKC heeft verstrekt, niet onrechtmatig is
en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

13.4

Voor meer informatie over de wijze waarop NKC de persoonsgegevens verwerkt, verwijst NKC naar haar
privacyverklaring.

14

Intellectuele eigendomsrechten

14.1

De intellectuele eigendomsrechten van NKC op al hetgeen NKC in de uitvoering van de overeenkomst aan
de Klant verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen
en modellen, blijven berusten bij NKC en mogen door de Klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van
de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie
op eerste verzoek van NKC aan NKC geretourneerd.

14.2

Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten
de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij NKC. Voor zover de intellectuele
eigendomsrechten krachtens de wet bij de Klant komen te rusten, draagt de Klant deze intellectuele
eigendomsrechten bij voorbaat over aan NKC en zal de Klant indien nodig zijn medewerking verlenen aan
deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een volmacht waarmee NKC al hetgeen kan doen wat
nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij NKC komen te rusten. De Klant doet, voor zover
wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de Klant blijven berusten.
Indien NKC aan de Klant een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en nietoverdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik.
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14.3

14.4

Bij overtreding van de artikelen 14.1 tot en met 14.3 zal de Klant zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,
per overtreding een boete van € 50.000,00 aan NKC verschuldigd zijn, onverminderd het recht van NKC tot
het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt
niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. NKC en de Klant
wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

15

Ontbinding
Onverminderd afwijkende regelingen in deze algemene voorwaarden, heeft NKC het recht de
overeenkomst door een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien de andere partij niet voldoet aan een of
meer bepalingen van de overeenkomst en in verzuim is.

16

Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

16.1

De Klant kan vorderingen op NKC, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke
vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van
artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

16.2

Het is de Klant niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van NKC enige
verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

17

(Partiële) nietigheid en vernietigbaarheid
Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot
gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere
bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig
of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door NKC vervangen door een geldige
bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

18

Rechtskeuze, forumkeuze

18.1

Op alle rechtsverhoudingen tussen NKC en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2

Geschillen tussen NKC en de Klant die voortvloeien uit enige overeenkomst met de Klant of opkomen met
betrekking tot de uitvoering daarvan worden uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
in rechte te betrekken voor het gerecht van de woonplaats van de Klant.
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rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Dit laatste laat onverlet het recht van NKC om de Klant

