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Algemene verkoopvoorwaarden van Meldon Plastics B.V. 

 

 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij kunnen ons aanbod herroepen binnen 90 dagen nadat de aanvaarding ons heeft bereikt. 

1.2 Tenzij bij de koop uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, gelden voor al onze leveringen uitsluitend en alleen onze verkoopvoorwaarden. De 

toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 De in onze aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

1.4 In geval van verschil van betekenis tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en de tekst in een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige 

tekst. 

 
Artikel 2: Toleranties 

2.1 Voor al onze leveringen gelden, voor zover niet in DIN normen of in de offerte anders aangegeven, de volgende toleranties: 

Omschrijving Tolerantie Omschrijving Tolerantie 

voor draad, band en profielen, voor zover meetbaar 

breedte, hoogte en diameter: 

 

+ of -   4% 

voor hard PVC: 

- diameter 

- wanddikte 

 

+ of -   3% 

+ of - 10% 

voor dikwandige slang: 

- diameter 

- wanddikte 

 

+ of -   4% 

+ of - 10% 

voor fabricagelengten gelden de volgende toleranties: 

- hard PVC profielen 

- zacht PVC profielen 

 

-/+ of - 5 mm 

-/+ of - 3 cm 

voor dunwandige slang: 

- diameter 

- wanddikte 

 

+ of -   4% 

+ of - 15% 

voor bossen en rollen draad: 

- slangen en profielen tot 20 meter 

- slangen en profielen vanaf 20 meter 

 

+ of - 3% 

+ of - 2% 
 

2.2 Bij vermelding Shore A-hardheid geldt een tolerantie van plus of min drie eenheden bij thermoplasten. Handelsgebruikelijke afwijkingen in uitval, 

gewicht en kleur geven niet het recht tot reclames. Kleurbestendigheid kan bij kunststoffen niet worden gegarandeerd.  

 Wij hebben het recht bij levering een redelijke speling van plus of min 10% van de door de koper bestelde hoeveelheid te mogen toepassen. 

 
Artikel 3: Matrijzen 

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de volgende bepalingen:  

3.1 Voor matrijzen geldt dat 50% van het overeengekomen bedrag direct bij de bestelling betaald moet worden en de overige 50% bij het ontvangen van 

het zichtmonster.  

3.2 Alle door ons gemaakte tekeningen, ontwerpen en matrijzen e.d. blijven ons volledige eigendom. Dit geldt ook wanneer de koper een aandeel in de 

kosten heeft betaald, en ook wanneer wij deze hulpmiddelen door derden hebben laten maken. De hulpmiddelen worden echter alleen gebruikt ten 

behoeve van de koper, tenzij koper en verkoper hieromtrent uitdrukkelijk schriftelijk en anders overeengekomen zijn. 

3.3 Verkoper bewaart de matrijzen en zorgt voor hun onderhoud en verzekering. Hij draagt slechts de kosten die uit het normale verslijt voortvloeien en is 

niet aansprakelijk voor andere kosten die op mochten treden ondanks zorgvuldige behandeling. De plichten tot bewaring, onderhoud en verzekering 

van de verkoper houden op wanneer de koper gedurende een periode van twee achtereenvolgende jaren geen verdere bestellingen meer plaatst. 

Wanneer de verkoper door bijzondere omstandigheden niet in staat is om te leveren, wordt na overleg de matrijs ter beschikking gesteld aan de koper, 

tijdelijk of blijvend, indien de koper een aandeel in de gereedschapskosten heeft betaald. 

3.4 Wanneer de koper de geleverde zaken niet of niet op tijd betaalt, kan de verkoper de voor deze opdracht bestaande matrijzen naar eigen believen 

verder gebruiken. 

3.5 Bovenstaande bepalingen gelden niet voor matrijzen van de verkoper die voor algemeen gebruikelijke en te gebruiken producten dienen.  

 
Artikel 4: Gereedschappen 

4.1 Alle gereedschappen, ook die door ons op eigen initiatief gemaakt zijn, of voor de vervaardiging waarvan wij opdracht hebben gegeven, blijven ons 

eigendom, terwijl het gebruiks- en beschikkingsrecht uitdrukkelijk aan ons voorbehouden blijft. 

4.2 De voor de vervaardiging van deze gereedschappen gebruikte en/of ontwikkelde know-how blijft onze uitdrukkelijke eigendom. Het is niet toegestaan 

deze know-how en gereedschappen aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij hiertoe onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

gegeven is. 

4.3 Indien gereedschappen in opdracht of ten behoeve van één koper door ons, of in onze opdracht, worden gemaakt of ontwikkeld, dan komen de 

vervaardigings- en/of ontwikkelingskosten voor rekening van deze koper, terwijl de eigendom van de know-how en de gereedschappen aan ons 

voorbehouden blijft. Deze know-how en gereedschappen mogen echter alleen ten behoeve van die koper gebruikt worden, tenzij koper zijn 

verplichtingen op grond van deze en aanvullende overeenkomsten niet nakomt. In dat geval kan de gebruikte know-how en gereedschappen ook aan 

anderen ter beschikking worden gesteld. 

4.4 Verkoper vrijwaart koper van aansprakelijkheden op grond van inbreuken op eventuele gebruiksrechten (octrooien, licenties e.d.) van derden die rusten 

op de gebruikte know-how en gereedschappen. 

4.5 Koper vrijwaart, door het plaatsen van een order, verkoper van aansprakelijkheden op grond van inbreuken op eventuele gebruiksrechten (octrooien, 

licenties) en/of auteursrechten van derden die rusten op door koper verstrekte zaken, kennis of informatie ten behoeve van door koper geplaatste order. 

4.6 In geval van faillissement van de verkoper gaat de eigendom van de gereedschappen over naar de koper. 

 
Artikel 5: Intellectuele eigendom 

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke en alle overige rechten 

op de benodigde en gebruikte informatie, komen volledig en uitsluitend toe aan ons, ongeacht welke partij de kosten van onderzoek, ontwikkeling en 

vervaardiging draagt. 
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5.2 De koper verbindt zich jegens ons tot strikte geheimhouding tegenover derden, ten aanzien van alle gegevens die betrekking hebben op onderzoek, 

ontwikkeling en vervaardiging van de zaken. 

5.3 De koper is aan ons per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00, onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

 
 

Artikel 6: Betaling 

6.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient koper binnen 30 dagen na factuurdatum de koopsom op onze bankrekening te hebben 

bijgeschreven. De koper is niet bevoegd tot opschorting of verrekening. 

6.2 Het verzuim van de koper treedt zonder ingebrekestelling in wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat zijn verbintenis is 

nagekomen. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in een samengestelde rente van 1,5% 

per maand van die som, met ingang van de dag dat de koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.  

6.3 Wij behouden ons de eigendom van zaken die in de macht van de koper worden gebracht voor, totdat alle door de koper verschuldigde prestaties zijn 

voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud is bedongen ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan de koper krachtens 

overeenkomst geleverde of te leveren zaken, krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten 

werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 

6.4 De zaken zijn voor risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de koper de koopprijs 

verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan ons kan worden toegerekend. De koper dient de 

afgeleverde zaken ten behoeve van ons verzekerd en als zodanig identificeerbaar te houden, zo lang de eigendom bij ons blijft. De koper is verplicht op 

eerste verzoek volledige medewerking te verlenen aan de afgifte van zaken, indien wij zulks verlangen en op straffe van een boete van € 1.000,00 per 

dag dat de koper geen of onvoldoende medewerking verleent. 

6.5 Wij behouden ons het recht voor een toeslag voor kredietbeperking van 1,5% te berekenen op de factuur. Deze toeslag mag bij betaling binnen de op 

de verkoopbevestigingen en/of facturen vermelde betalingstermijn van het factuurbedrag worden afgetrokken. 

 
Artikel 7: Levering 

7.1 De in de offerte genoemde levertijd kan over het algemeen aangehouden worden, moet echter altijd als niet bindend en benaderend beschouwd 

worden. De precieze levertijd wordt bij orderbevestiging vastgesteld en begint als alle te gebruiken materialen bij ons binnen zijn. Ons verzuim treedt 

niet zonder ingebrekestelling in, wanneer deze voor de levering bepaalde termijn verstrijkt zonder dat onze verbintenissen zijn nagekomen. Ons 

verzuim treedt eerst in, wanneer wij in gebreke worden gesteld door een schriftelijke aanmaning waarbij ons een termijn van ten minste zes weken voor 

de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft, wegens omstandigheden die aan ons zijn toe te rekenen. 

7.2 Indien door koper onderdelen, inlagen e.d. worden geleverd, die door ons in het te maken product worden ingespoten, dan behoren deze van zodanige 

kwaliteit te zijn dat hierdoor geen stagnatie in onze productie optreedt. 

7.3 In verband met uitval, moet door koper een meerlevering van ten minste 10 % (zegge tien procent) van deze producten worden gedaan. Koper is 

verplicht, de toelevering van deze producten zodanig te doen, dat hierdoor geen stagnatie in onze productie kan optreden. Indien koper in gebreke blijft, 

hebben wij het recht de productie te staken en de levering te verschuiven naar een nader overeen te komen tijdstip. De koper is verplicht hierdoor 

ontstane schade te vergoeden.  

7.4 De koper is aansprakelijk voor alle rechten die derden mochten hebben ten aanzien van het bestelde product. Doen derden aanspraken op een 

product, dan zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verplicht te zijn tot schadeloosstelling, de productie en levering te staken en 

eventueel schadevergoeding te eisen. 

7.5 Alle door medewerkers en vertegenwoordigers genoteerde orders, afgegeven prijzen en/of andere toezeggingen hebben eerst rechtsgeldigheid 

wanneer deze door of namens de directie schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij wij bij de koop schriftelijk anders overeenkomen, wordt voor orders kleiner 

dan € 250,-- (excl. BTW) een toeslag berekend voor administratiekosten.  

7.6 Zowel bij franco als bij non-franco levering bepalen wij de wijze van vervoer en reizen de zaken voor risico van de koper. Wanneer de levering wordt 

vertraagd door omstandigheden die naar verkeersopvattingen voor risico van de koper komen, zijn de zaken vanaf het moment dat ze verzendklaar zijn 

voor risico van de koper. Zaken worden alleen verzekerd op verzoek van en ten laste van de koper. 

7.7 Wanneer tussen het moment van de orderbevestiging en van de levering meer dan twee maanden verstreken zijn en de prijzen van materialen enz. 

verhoogd of verlaagd zouden worden, of er treden koersverschillen op, dan zijn wij gerechtigd deze prijswijzigingen alsnog aan de koper door te 

berekenen, tenzij bij de koop schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.8 Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van de fabriek. De koper is verplicht de bestelde zaken in hun geheel af te nemen. Wanneer de 

koper een order annuleert waarbij het zaken betreft die gewoonlijk niet in voorraad worden gehouden of waarvoor de zaken voor de koper speciaal zijn 

vervaardigd, dan kunnen wij de koper verplichten voor de reeds vervaardigde zaken de overeengekomen verkoopprijs te betalen. Voor zaken welke nog 

in productie zijn, kunnen wij de koper verplichten een met de stand waarin deze productie zich bevindt overeenstemmende vergoeding te betalen. Dit 

onverminderd ons recht schadevergoeding te eisen. 

7.9  Indien wij verplicht zijn het eerst te presteren, zijn wij niettemin bevoegd de nakoming van onze verbintenissen op te schorten, indien na het sluiten van 

de overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de koper zijn daartegenover staande verplichtingen 

niet zal nakomen. De koper is aansprakelijk voor alle door ons geleden en te lijden schade. Wij kunnen dan tevens terstond nakoming van alle overige 

verbintenissen vorderen en verlangen dat de koper toekomstige leveringen vooruitbetaalt of voor die betaling zekerheid naar onze keuze stelt. 

7.10 In geval van gedeeltelijke of termijnleveringen hebben wij het recht om, naar onze wens, betalingen vooraf of voldoende garanties te eisen voor de nog 

te verrichten leveringen, indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit vorige zendingen heeft voldaan.  

7.11 Wij zijn bevoegd alle overeenkomsten door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien de koper in staat van faillissement wordt 

verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel indien de koper 

door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 

 
Artikel 8: Reclames 

8.1 De koper is verplicht de zaken direct bij aflevering aan de fabriek te controleren op hoeveelheid, soort, kwaliteit e.d. Indien niet direct na deze controle 

wordt gereclameerd over de hoeveelheden, vermeld op de vervoersdocumenten, zijn deze hoeveelheden als juist erkend. Klachten betreffende kwaliteit 

en schade dienen schriftelijk met verwijzing naar het productieordernummer, binnen een redelijke termijn van maximaal een maand door ons ontvangen 

te zijn. Bij gerechtvaardigde reclames worden de leveringen vergoed door remplacering, waarbij koper verplicht is de gereclameerde zaken terug te 

zenden. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval van alle rechten binnen drie maanden na levering schriftelijk bij ons gemeld te worden.  
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8.2 Indien het vervoer der zaken, onafhankelijk van onze wil niet kan doorgaan zijn wij gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan 

en betaling van de koopprijs te vorderen. Met de mededeling dat de zaken verzendklaar zijn, loopt de levertijd ten einde. 

8.3 Tenzij bij de orderafsluiting anders overeengekomen wordt, geldt voor contractorders zonder einddatum dat wij na 6 maanden na de datum van 

opdrachtbevestiging het recht hebben om de koper een termijn te stellen van 14 dagen waarbinnen de afname van de nog niet afgeroepen zaken 

alsnog dient te geschieden. Bij contractorders mèt een einddatum, hebben wij het in de vorige zin genoemde recht tot termijnstelling terstond na het 

verstrijken van de einddatum. Maakt de koper geen gebruik van de mogelijkheid tot afname van de nog niet afgeroepen zaken, dan zijn wij gerechtigd 

om de betreffende zaken door te belasten aan de koper. 

8.4 Retourzendingen, ongeacht uit welke hoofde, moeten franco geschieden en zijn slechts aanvaardbaar, indien daarover van tevoren schriftelijk met ons 

overeenstemming is bereikt. 
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze 

leidinggevenden. 

9.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat wij als verzekeringsuitkering 

ontvangen. 

9.3 Als ons om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperkingen van de vorige leden, is onze verbintenis tot schadevergoeding beperkt tot 

maximaal 10 % (zegge tien procent) van de  in de daaraan voorafgaande 12 maanden gefactureerde bedragen (exclusief BTW). 

9.4 In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking gevolgschade, waaronder - onder andere doch niet uitsluitend - mede wordt verstaan 

stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. 

9.4 De koper blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerking van geleverde zaken, ook wanneer wij advies hebben gegeven daaromtrent. 

9.5 De koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid, als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper 

aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door ons geleverde producten en/of materialen. De koper is gehouden alle voor ons in dit verband 

te lijden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van professionele bijstand buiten en in rechte. 

 
Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming 

10.1 Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden onze verbintenissen uit deze 

overeenkomst na te komen ten gevolge van oorlog, terrorisme, oproer, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en 

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, 

van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in 

eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of de risicosfeer ontstaan. 

10.2  Indien door overmacht de levering meer dan zes maanden vertraagd wordt, zijn wij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat 

geval hebben wij recht op vergoeding van de door ons reeds gemaakte kosten. 

 
Artikel 11: Rechts- en forumkeuze 

11.1 Alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

11.2 Het Weens Koopverdrag is op overeenkomsten tussen ons en de koper niet van toepassing, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders vermeld. 

11.3 De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze 

overeenkomst, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
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