ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HACOPLAST B.V. TE AERDT, NEDERLAND

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor de verkoop van goederen, alsmede voor verrichting van diensten,
zoals bemiddeling en/of advisering bij het aangaan door opdrachtgevers van overeenkomsten of project-management bij aankoop
en/of installatie van door opdrachtgevers – al dan niet via Hacoplast – aangekochte goederen. Waar hierna gesproken wordt over de
koper is daarmee tevens de eventuele opdrachtgever bedoeld.
1.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hacoplast en
een koper waarop Hacoplast deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hacoplast, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
1.4. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien en voorzover schriftelijk is overeengekomen dat die met
uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
1.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hacoplast en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.6. Indien de overeenkomst een levering betreft die door een derde werd geproduceerd, zijn de verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden van die producent van toepassing tenzij daarvan op specifieke punten schriftelijk wordt afgeweken. Dit geldt
zowel indien Hacoplast als leverancier als in het geval Hacoplast als adviseur of tussenpersoon optreedt.
Artikel 2

Offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Hacoplast daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hacoplast schriftelijk die
afwijking aanvaardt.
2.3. Hacoplast is niet gebonden aan de door haar of de fabrikant, in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en
gewichtsopgave, ofwel in enig ander drukwerk gedane mededelingen en/of specificaties, tenzij de offerte of een schriftelijk contract
daar uitdrukkelijk naar verwijst met de onmiskenbare bedoeling van Hacoplast die gegevens onderdeel van de overeenkomst te
doen zijn.
2.4. Enige offerte geldt niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3

Overeenkomsten en wijzigingen van de overeenkomsten.

3.1. Overeenkomsten komen pas tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Hacoplast.
3.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Hacoplast binden haar niet, tenzij door Hacoplast schriftelijk
bekrachtigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen in het handelsregister
ingeschreven procuratie hebben.
3.3. Eerst nadat specificaties, maat- en gewichtsopgaven door Hacoplast in de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst zijn
opgenomen, zijn deze tussen partijen bindend, dit evenwel onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 3.4. van deze
voorwaarden.
3.4. Hacoplast is bevoegd zaken te leveren die wat betreft uitvoering gering afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken,
indien dit niet van invloed is op de bruikbaarheid voor het doel dat de koper voorafgaand of na de totstandkoming van de
overeenkomst aan Hacoplast kenbaar maakte. Tevens is Hacoplast gerechtigd gewijzigde zaken te leveren als het wijzigingen
betreft die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.
3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
3.6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hacoplast zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hacoplast de
koper hierover van te voren inlichten.

3.8. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Hacoplast daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
3.9. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Hacoplast geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 4

Opschorting en ontbinding

4.1. Hacoplast is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.
koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b.
na het sluiten van de overeenkomst Hacoplast ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
c.
koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
4.2. Voorts is Hacoplast bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.3. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hacoplast zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient, of zich moet bedienen, welke zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden
gevergd, is Hacoplast bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hacoplast op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien
Hacoplast de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door koper, heeft Hacoplast recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die
aan Hacoplast zijn toe te rekenen. Voorts is koper alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden.
4.6. Hacoplast behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 5

Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Hacoplast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2. Hacoplast is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
5.3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hacoplast aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hacoplast worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hacoplast zijn verstrekt, heeft
Hacoplast het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
5.4. Indien door Hacoplast of door Hacoplast ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5. Als bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan tussen partijen is
overeengekomen, dan wordt het meerwerk in rekening gebracht bij de koper. Eventueel minderwerk wordt eveneens verrekend.
5.6. Indien Hacoplast aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het
aldus geleverde binnen 14 dagen, na uitvoering van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening, waaronder
kosten voor vervanging.
5.7. Voor het verrichten van consultancy werkzaamheden door Hacoplast op locatie, stelt koper kosteloos alle benodigde
kantoorfaciliteiten ter beschikking.
Artikel 6

Levering en levertijd

6.1. Levering geschiedt af fabriek van de leverancier van Hacoplast of het magazijn van Hacoplast, indien in dit magazijn op

voorraad.
6.2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
"Incoterms" van toepassing zijn.
6.3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Hacoplast deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Hacoplast gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
6.5. Indien de zaken worden bezorgd is Hacoplast gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
afzonderlijk worden gefactureerd.
6.6. Indien Hacoplast gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat
koper deze aan Hacoplast ter beschikking heeft gesteld.
6.7. Indien Hacoplast een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een
fatale termijn en overschrijding geven koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Hacoplast schriftelijk in gebreke te stellen.
6.8. Hacoplast is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering
geen zelfstandige waarde toekomt. Hacoplast is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
6.9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hacoplast de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
Artikel 7

Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment
waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te
wijzen derden worden gebracht.
Artikel 8

Transport

Tenzij anders overeengekomen,
a.
ligt het transportrisico voor de te leveren zaken geheel bij de koper, ook wanneer Hacoplast de zaken verzendt
en de vrachtbrieven vermelden dat alle schaden gedurende het vervoer in rekening van de verzender komen.
b.
ligt bij zaken, die niet uit voorraad worden geleverd, eveneens het risico voor het transport vanaf de fabriek bij de
koper, voorzover dit risico niet bij de fabrikant ligt.
c.
en indien de koper daarom uitdrukkelijk verzoekt, zorgt Hacoplast voor rekening van de koper voor een
transportverzekering.
Artikel 9

Montage

9.1. Montage van de geleverde zaken is niet in de overeenkomst inbegrepen.
9.2. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat Hacoplast voor de montage zorg draagt en de montage dus onderdeel uitmaakt van de
overeenkomst of daarvoor een aparte overeenkomst is afgesloten, dan geschiedt dat onder de volgende voorwaarden:
a.
De koper zorgt dat de monteur van Hacoplast de beschikking heeft over voldoende hulpkrachten.
b.
De reis- en verblijfkosten worden door de koper betaald, terwijl de koper tevens zorgt voor passende huisvesting
voor de monteur.
c.
De ruimte waarin de montage plaats vindt, dient voldoende verlicht te zijn. Tevens dient de ruimte afsluitbaar te
zijn en er dient een afsluitbare droge opslagruimte te zijn voor de gereedschappen en materialen.
d.
De monteur dient kosteloos de beschikking te hebben over de nodige hulpmiddelen, gas, water, elektriciteit,
kleine gereedschappen en hulpmaterialen.
e.
De fundamenten, muren en wanden waar de machine of de apparaten moeten worden opgesteld, moeten voor
de aanvang van de werkzaamheden voldoende droog zijn en in staat om de belasting te dragen.
f.
De koper draagt zorg voor een milieu technisch verantwoorde afvoer van alle gebruikte en verontreinigde
hulpmiddelen en stoffen zoals reinigingsmiddel, chemicaliën, schoonmaak-middelen, poetsdoeken, etc.
g.
Timmer-, schilder-, metsel-, graaf-, constructie-, loodgieters-, elektrawerkzaamheden en dergelijke wordt
uitgevoerd op kosten van de koper.
h.
Als bij de montage meerwerk moet worden verricht, dan wordt daar het voor Hacoplast gebruikelijke uurtarief
voor in rekening gebracht.
i.
De koper is aansprakelijk voor alle kosten die Hacoplast heeft als gevolg van niet, of onvoldoende aanwezig zijn
van de vereiste voorzieningen, en stelt Hacoplast in staat op een ander tijdstip alsnog de werkzaamheden uit te
voeren.
Artikel 10

Afname en klachten

10.1. Indien eerder aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn

verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee
zal overeenstemmen.
10.2. Partijen stellen in onderling overleg een afname-protocol op, waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de
constatering en de afwikkeling van eventuele gebreken en tekortkomingen.
10.3. Indien partijen geen afname-protocol zijn overeengekomen gelden in ieder geval de volgende bepalingen:
a.
De koper dient de zaak bij aflevering te keuren en dient daarbij te controleren of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de koper
dat direct te melden bij Hacoplast en deze melding per omgaande schriftelijk te bevestigen.
b.
Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking, of nadat deze
ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan Hacoplast. In alle overige gevallen dient gebreke
melding plaats te vinden binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken, of nadat deze geconstateerd
hadden kunnen worden. Alles evenwel binnen de garantietermijn.
Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan.
c.
Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming
van Hacoplast op de wijze zoals door Hacoplast aangegeven.
10.4. Voor klachten met betrekking tot consultancy werkzaamheden geldt:
a.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
Hacoplast. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Hacoplast in staat is adequaat te reageren.
b.
Indien een klacht gegrond is, zal Hacoplast de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij
dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar
te worden gemaakt.
c.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
Hacoplast slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
Artikel 11

Garantie

11.1. Hacoplast garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van gebreken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen, doch nimmer meer dan overeenkomt met de door de leverancier van Hacoplast aanvaarde aansprakelijkheid uit de met die
leverancier gesloten overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
11.2. Tenzij anders overeengekomen geldt een garantietermijn van 6 maanden na ingebruikname, evenwel met dien verstande dat
bij zelfstandige deelleveringen, de garantietermijn gaat lopen vanaf de levering, danwel in gebruikname van het zelfstandig
werkende deel. Als de machine of middelen in gebruik zijn bij een dag- en nachtbedrijf (continu-bedrijf), is de in het voorgaande
omschreven garantietermijn beperkt tot een periode van 3 maanden. Onder garantie wordt verstaan het kosteloos herstellen van
gebreken, danwel het vervangen van onderdelen van geleverde zaken.
11.3. Als herstel door Hacoplast zelf op bezwaren stuit, of als het gebrek daartoe de mogelijkheid biedt, wordt onder garantie
eveneens verstaan het door Hacoplast vergoeden van herstelkosten. In dat geval zijn de door Hacoplast te vergoeden kosten
beperkt tot de kosten van de te vervangen onderdelen, franco bij de koper geleverd. Het herstel zal pas plaats vinden nadat
Hacoplast daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De koper is niet bevoegd voor een van de mogelijkheden te kiezen, de
keuzebevoegdheid ligt bij Hacoplast.
11.4. In alle gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Hacoplast.
11.5. Geen garantie wordt gegeven als gebreken zijn veroorzaakt door onjuiste montage, als montage niet door Hacoplast is
verricht, alsmede in geval van onjuiste bediening, overbelasting, onvoldoende smering, onoordeelkundig, onvakkundig of oneigenlijk
gebruik, fouten in fundatie of het niet opvolgen van door Hacoplast gegeven instructies, of als derden reparaties hebben verricht of
wijzigingen of toevoegingen hebben gemaakt.
11.6. Het verhelpen van de gebreken zal plaatsvinden op een door Hacoplast, in overleg met de koper, te bepalen tijdstip. De koper
moet er voor zorgen dat Hacoplast dan in de gelegenheid wordt gesteld om herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor montage, zoals bepaald in artikel 9 lid 2.
11.7. Op geleverde of opgeleverde tweedehands apparatuur is geen garantie van toepassing.
Artikel 12

Prijzen

12.1. De door Hacoplast opgegeven prijzen gelden exclusief transportkosten, importbelastingen, douanekosten, kosten voor in- en
uitlading, transportverzekering, (omzet-)belastingen, toeslagen, emballage, installatie en kosten voor zekerheid stellingen
(bijvoorbeeld LC of Bankgarantie).
12.2. Kostprijsverhogingen, welke ontstaan door omstandigheden die gelegen zijn bij de koper of prijsverhogingen als gevolg van
overheidsmaatregelen, worden, ook als deze zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de koper doorberekend.
12.3. Hacoplast mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,

halffabrikaten, verpakkingsmateriaal etc.
12.4. Voor consultancy werkzaamheden door Hacoplast, wordt vooraf een uurtarief afgesproken, of indien het een project betreft kan
ook een projectprijs overeengekomen worden. Indien het een “no cure no pay” project betreft, dient dit vooraf, inclusief
beoordelingscriteria, schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door koper en Hacoplast. Overeengekomen prijzen zijn
exclusief BTW, reiskosten en overige onkostenvergoedingen.
12.5. Hacoplast mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hacoplast, dat in redelijkheid niet van Hacoplast mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Hacoplast zal de koper in
dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Hacoplast zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Tenzij de koper daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk protesteert, is
deze aan de verhoging gebonden. Vindt protest plaats, is Hacoplast bevoegd de werkzaamheden op te schorten, zodra de
geschatte benodigde tijd daadwerkelijk is besteed.
Artikel 13

Betalingen en incasso

13.1. Betaling dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Hacoplast aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet
op.
13.2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper
is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
13.3. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, geldt dat de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum van de termijn.
13.4. Indien zekerheidstellingen (Letter of Credit of Bankgarantie) via de bank van Hacoplast geregeld worden, komen de kosten
hiervan voor rekening van koper.
13.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Hacoplast op de
koper onmiddellijk opeisbaar.
13.6. Hacoplast heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook al wijst de
koper een andere volgorde aan bij betaling.
13.7. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan belopen de incassokosten 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,--.
13.8. Indien Hacoplast hogere buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
13.9. Gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van koper.
13.10. Koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd vanaf verzuim voor zover het de kosten van artikel
13.7 betreft en voor het overige vanaf voldoening door Hacoplast.
Artikel 14

Aansprakelijkheid en uitsluitingen

14.1. Hacoplast is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade,
schade door bedrijfsstagnatie en/of rente daarover, veroorzaakt door of vanwege door haar geleverde zaken, dan wel uitgevoerde
werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product) aansprakelijkheid.
14.2. Hacoplast, noch haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade, veroorzaakt in relatie
tot de levering, voorzover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van Hacoplast, haar
werknemers, of door Hacoplast ingeschakelde derden. Indien de koper de door Hacoplast in te schakelen derden heeft
aangewezen, vrijwaart koper Hacoplast voor iedere aansprakelijkheid, ook jegens andere derden.
14.3. Hacoplast is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hacoplast is uit gegaan van door de koper verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hacoplast kenbaar behoorde te zijn.
14.4. Koper vrijwaart Hacoplast voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
14.5. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor schade aan en door geleverde of opgeleverde tweede hands apparatuur.
14.6. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met het geven van voorlichting, advies, of het

maken van berekeningen.
14.7. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of verband houdende met geleverde zaken (machines,
matrijzen etc.), als koper deze gebruikt of laat gebruiken zonder vooraf schriftelijke akkoordverklaring, of getekend afname-protocol.
14.8. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor milieuschade.
14.9. Indien Hacoplast toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
Artikel 15

Overmacht

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hacoplast geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Hacoplast niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hacoplast, haar leveranciers of
transporteurs, alsmede insolventie van deze derden, worden daaronder begrepen.
15.3. Hacoplast heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Hacoplast zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5. Voor zoveel Hacoplast ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Hacoplast gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 16

Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan vertrouwelijke informatie worden verstrekt aan derden, mits een
geheimhoudingsverklaring door deze derden wordt getekend.
16.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hacoplast gehouden is vertrouwelijke informatie aan
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hacoplast zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hacoplast niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 17

Eigendomsvoorbehoud

17.1. Alle door Hacoplast geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, software,
(elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Hacoplast totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Hacoplast gesloten
overeenkomsten is nagekomen. Onder die verplichtingen worden mede begrepen de betaling van facturen inzake advies-,
bemiddelings- en consultancywerkzaamheden die (mede) betrekking hebben op de geleverde goederen, alsmede betaling van
facturen voor na-levering van onderdelen of levering van verbruiksmaterialen.
17.2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
17.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is koper verplicht Hacoplast zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
17.4. De koper is verplicht:
a.
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffing, waterschade en tegen diefstal en de polis ter inzage te geven aan Hacoplast
b.
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hacoplast.
c.
Om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hacoplast ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale
uitoefening van haar bedrijf.

17.5. Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gaan over
op Hacoplast vanaf het moment waarop de aanspraak jegens de verzekeraars ontstaat. Voorzoveel nodig zal koper medewerking
verlenen aan de overdracht van die aanspraak. Indien de overdracht juridisch niet mogelijk is zal koper de aanspraken op de
verzekeraars verpanden aan Hacoplast op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239BW.
17.6. Indien koper de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen heeft verkocht, gaat de aanspraak op de koopprijs over op
Hacoplast vanaf het moment van totstandkoming van die verkoop. Voorzoveel nodig zal koper medewerking verlenen aan de
overdracht van die aanspraak. Indien de overdracht juridisch niet mogelijk is zal koper de aanspraken op de kopende derde
verpanden aan Hacoplast op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239BW.
17.7. Indien de koper in het buitenland is gevestigd en het rechtsstelsel van de koper geen eigendomsvoorbehoud kent, terwijl ook
de toepasselijkheid van het Nederlands Recht, overeenkomstig artikel 19 van deze voorwaarden niet wordt toegepast, komen
partijen overeen dat de vergelijkbare rechten uit het desbetreffende rechtsstelsel voor het eigendomsvoorbehoud in de plaats treden.
Koper is gehouden er haar volledige medewerking aan te verlenen om te bewerkstelligen dat Hacoplast zich op deze rechten kan
beroepen.
17.8. Als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of als er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Hacoplast gerechtigd
afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaken houden weg te
halen of te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
Artikel 18

Intellectuele eigendom

18.1. Het intellectuele eigendom van geleverde zaken, alsmede van alle tekeningen, offertes, beschrijvingen en andere geschriften,
blijft bij Hacoplast. Deze geschriften blijven ook materieel eigendom van Hacoplast. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van
Hacoplast op generlei wijze worden vermenigvuldigd en aan derden ter inzage worden gegeven.
18.2. De koper vrijwaart Hacoplast tegen aanspraken van derden of schadevergoeding door schending van octrooien, licenties, of
andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens of tekeningen.
18.3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hacoplast zich de rechten en bevoegdheden
voor die Hacoplast toekomen op grond van de Auteurswet.
18.4. In het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door Hacoplast gedane vindingen komen Hacoplast toe.
Voor zoveel nodig zal de koper medewerking verlenen aan de vestiging en/of registratie van het intellectueel eigendomsrecht van
Hacoplast op kosten van Hacoplast.
18.5. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of
schriftelijk anders is overeengekomen.
18.6. Hacoplast behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 19

Levering van producten bestemd voor zakelijke of particuliere eindgebruikers, alsmede onderdelen
daarvan

19.1. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op producten die bestemd zijn voor zakelijke of particuliere eindgebruikers of op
onderdelen voor zulke producten, gelden in aanvulling op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden de bepalingen
van dit artikel, ongeacht of de overeenkomst de productie en/of levering van, dan wel advisering met betrekking tot deze producten
of onderdelen betreft.
19.2. Matrijzen voor de productie van kunststofproducten of onderdelen daarvan worden eigendom van de opdrachtgever nadat
deze aan Hacoplast alle verplichtingen met betrekking tot die matrijzen jegens Hacoplast heeft voldaan, ook al zijn die matrijzen al in
handen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever rechtstreeks aan de fabrikant opdracht heeft gegeven voor de vervaardiging
van matrijzen.
19.3. Indien Hacoplast niet is betrokken bij het design van het product of het onderdeel en hetzij de aan de matrijzen te stellen
technische eisen, hetzij de aan het te vervaardigen product te stellen eisen nopen tot aanpassing van het design of tot afwijking
daarvan, is Hacoplast gerechtigd om dergelijke aanpassingen voor te stellen, ook nadat de opdracht is aanvaard. Indien partijen niet
tot overeenstemming komen, is Hacoplast gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
19.4. Indien als gevolg van de aard van het design, van het product, het productieproces of de aard van de assemblage van een
onderdeel in een eindproduct, het niet mogelijk is om op basis van het design te komen tot specificaties, resp. aanpassingen hebben
plaatsgevonden als bedoeld in 19.3 die niet kunnen worden vastgelegd in specificaties, zullen partijen uit de eerste goedgekeurde
serie van de producten of onderdelen ervan tenminste tweemaal twee exemplaren kiezen met de grootste onderlinge verschillen als
maat voor de overeengekomen toleranties. Ieder van partijen zal dan een tweetal exemplaren in bewaring nemen en houden als
maatstaf.
19.5. Indien als gevolg van het design niet op voorhand specificaties kunnen worden vastgesteld of bij het ontwerp van de matrijs
en/of de voorbereiding van het productieproces blijkt, dat aanpassingen als bedoeld in 19.3 noodzakelijk zijn, is de opdrachtgever
verplicht om de kosten van aanpassingen en proefseries voor zijn rekening te nemen.

19.6. Het bepaalde in 19.3 tot en met 19.4 is van overeenkomstige toepassing op de aanpassingen die nodig zijn om onderdelen
geschikt te maken voor assemblage in eindproducten.
19.7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Hacoplast alleen verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging en levering van
onderdelen die door of in opdracht van Hacoplast worden vervaardigd. Die levering geschied conform Incoterms FOB op de
productielocatie. Ook indien Hacoplast optreedt als tussenpersoon en/of adviseur bij de totstandkoming van een overeenkomst
tussen de opdrachtgever en de producent van het eindproduct waarin het door Hacoplast geleverde kunststof onderdeel is verwerkt,
blijft de verantwoordelijkheid van Hacoplast als opdrachtnemer/leverancier beperkt tot uitsluitend dat onderdeel.
19.8. Indien onafhankelijk van het design de gewenste eigenschappen van het product of het onderdeel, c.q. de mogelijkheden met
betrekking tot die eigenschappen (zoals kleur, kleurvastheid, stijfheid, vormvastheid, brandwerendheid) pas definitief kunnen worden
vastgesteld na vervaardiging van proefseries, zullen partijen na die proefseries en goedkeuring door de opdrachtgever van de
definitieve eigenschappen deze schriftelijk vastleggen. De kosten verbonden aan de vervaardiging van die proefseries komen voor
rekening van de opdrachtgever. 19.3 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20

Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze.

20.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
20.2. Op elke overeenkomst tussen Hacoplast en de koper is Nederlands Recht van toepassing.
20.3. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de Burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Hacoplast en de
koper worden beslecht door de Rechtbank van het Arrondissement te Arnhem. Hacoplast blijft echter bevoegd de koper te
dagvaarden voor de volgens de wet danwel de volgens toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.
Artikel 21

Deponering en geldigheid

21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
21.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
doorslaggevend.
21.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.

Aerdt, 1 Augustus 2007.

