ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PLANTINUM BV
Artikel 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1a. Opdrachtgever: de rechtspersoon, het bedrijf(onderdeel) of instelling die opdracht geeft voor het
leveren van zaken of diensten (overeenkomst) of het opmaken van een aanbieding.
1b. Plantinum: Plantinum BV. Een besloten vennootschap gevestigd te Deventer. Plantinum BV
betreft de handelsnaam hierna te noemen “Plantinum”.
1c. Overeenkomst(en); de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of levering van diensten
tussen Plantinum en de opdrachtgever.
1d. Aanbieding(en): alle onder meer inbegrepen en/ of eventuele wijzigingen van en aanvullingen op
offertes, prijsopgaven, tarieven, voorschriften evenals toezeggingen.
Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2a. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing verklaard op alle aanbiedingen en
overeenkomsten.
2b. Afwijkende voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig, indien en zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst(en) en/ of
aanbieding(en).
2c. Door het verstrekken van de aanbieding(en) en overeenkomst(en) verklaart de opdrachtgever
bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden van Plantinum.
2d. Indien enige of meer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden tussen
opdrachtgever en Plantinum ongeldig blijken te zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen in
deze voorwaarden zijn geldigheid behouden. Partijen zullen over de inhoud van de enige of meer
afzonderlijke bepaling onderhandelen en deze vervangen voor een beiden overeengekomen
bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
2e. De onderstaande voorwaarden en de toepassing hiervan, zoals bepaald in artikel 2a, geeft de
volledige inhoud weer van rechten en plichten van opdrachtgever en Plantinum en treed in plaats
van alle geldende schriftelijke en/ of mondelinge afspraken/ uitlatingen of verklaringen.
Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
3a. Alle aanbiedingen en/ of offertes van Plantinum, in welke vorm gedaan, zijn geheel vrijblijvend en
gelden voor de duur aangegeven in de aanbieding en/ of offerte en bij ingebrekestelling daarvan
voor ten hoogste 10 werkdagen nadat de aanbieding en/ of offerte is verstuurd. Tenzij anders is
artikel 2b van toepassing.
3b. De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt volgens een schriftelijke aanvaarding/
bevestiging. Indien de aard en/ of omvang van de overeenkomst geen schriftelijke bevestiging
behoeft, geldt de factuur als opdrachtvestiging.
3c. Overeenkomst(en) van opdrachtgever ten behoeve van derden is geacht voor deze derden
getekend te hebben. Opdrachtgever staat ervoor in dat derden de voorwaarden kent en
geaccordeerd heeft.
3d. Bij gegevens verstrekt aan Plantinum van opdrachtgever, mag Plantinum uitgaan van de juistheid
hiervan en de aanbieding hierop baseren.
3e. De in de aanbieding vermelde stuksprijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (EXW), conform
Incoterms 2000.
3f. Een overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever
voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3g. De door Plantinum aangeboden (proef)modellen, verstrekte ontwerpen en afbeeldingen etc.
maken deel uit van de aanbieding(en) en blijven te allen tijde eigendom van Plantinum. Deze mogen
niet zonder schriftelijke toestemming van Plantinum, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden ter
beschikking worden gesteld.

Artikel 4: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
4a. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Plantinum de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte (proef)modellen, ontwerpen
en afbeeldingen etc.
4b. De rechten op in artikel 3a genoemde gegevens blijven eigendom van Plantinum ongeacht of aan
opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen
zonder uitdrukkelijke toestemming van Plantinum niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Plantinum een boete verschuldigd
van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 5: PRIJSLIJSTEN
5a. De vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), emballage en transportkosten. De
prijzen zijn in euro’s. Plantinum is gerechtigd de prijzen en/ of tarieven van voor nog niet geleverde
en/ of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende
factoren, zoals fabrieksprijzen, grondstofprijzen, lonen, koersen, buitenlandse valuta,
transportkosten, invoerrechten of daarmee gelijk te stellen heffingen, indien na sluiten van de
overeenkomst 3 maanden zijn verstreken.
Artikel 6: LEVERTIJD
6a. De levertermijn wordt door Plantinum na overeenstemming met opdrachtgever vastgesteld.
6b. De levertermijn gaat in op de eerste werkdag na totstandkoming van de overeenkomst.
6c. De levertermijn, bepaald in artikel 6a., is vastgesteld onder voorwaarde dat Plantinum het
nakomen van de overeenkomst onder normale omstandigheden die op dat moment gelden kan
uitvoeren.
6d. Plantinum zal zich tot het uiterste inspannen om het termijn in acht te nemen. De opdrachtgever
heeft niet het recht bij overschrijding van de levertijd, de overeenkomst te ontbinden en/ of
schadevergoeding te vorderen, tenzij tussen partijen een fatale levertermijn schriftelijk is
overeengekomen. Bedoelde schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de schade welke een
aantoonbaar en direct gevolg is van de overschrijding van de levertijd.
6e. Levertijden zullen opgeschort worden door Plantinum, zolang de opdrachtgever met zijn
betalingsverplichtingen jegens Plantinum, uit wat voor hoofde ook, in gebreke is.
6f. Indien betaling in gedeelten is overeengekomen, zal levering eerst plaats vinden nadat de
deelbetaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 7: TRANSPORTKOSTEN EN AFLEVERING
7a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de dienst door Plantinum aan opdrachtgever
geleverd volgens EXW, Incoterms 2000.
7b. Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
7c. De aflevering is verricht zodra de producten en/ of diensten op het door de wederpartij
opgegeven adres zijn afgegeven/ verstrekt. Vanaf tijdstip van aflevering is het risico voor verlies en/
of schade aan zaken voor rekening van de opdrachtgever.
7d. Wanneer de aflevering ter plaatse geen doorgang kan vinden door onjuiste of onvolledige
informatie, aangeleverd door de opdrachtgever, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening
van de opdrachtgever.
Artikel 8: BETALING
8a. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld op de factuur en vindt uiterlijk binnen 30
dagen na factuurdatum plaats, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8b. Schuldvergelijking of verrekening is niet toegestaan.

8c. Indien een overeenkomst in gedeelten mag worden uitgevoerd, is Plantinum gerechtigd de
verrichte deelleveringen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8d. Plantinum is gerechtigd, indien door opdrachtgever de factuur niet binnen het betalingstermijn
zoals omschreven in artikel 8a. wordt voldaan, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
gedeeltelijk of geheel te ontbinden, de geleverde zaken en/ of diensten terug te nemen en/ of
schadevergoeding te vorderen.
8e. De door Plantinum gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten
minste 15% van het factuur bedrag te bedragen met een minimum van € 250,00, dan wel zoveel
meer als Plantinum zal kunnen aantonen aan buitengerechtelijke kosten hebben moeten maken.
Artikel 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
9a. Plantinum behoudt het eigendom voor de door Plantinum geleverde zaken, tot volledige betaling
van alle vorderingen (incl. rente en kosten) welke op opdrachtgever betrekking hebben, zal zijn
verkregen.
9b. Plantinum behoudt het recht bij het verstrijken van de factuurtermijn de verrichte diensten en/
of leveringen van zaken terug te nemen en hierbij ruimtes en plaatsen te betreden die leiden tot en
waar de zaken zich bevinden en diensten zijn uitgevoerd.
Artikel 10: OVERMACHT
10a. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort, zonder dat
Plantinum tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden, onverminderd het recht van Plantinum op
betaling door opdrachtgever voor reeds verrichte prestaties voordat sprake was van de overmacht
situatie.
10b. Plantinum zal de opdrachtgever, ingeval van een overmacht situatie, zo snel mogelijk op de
hoogte stellen van opschorting.
10c. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare
omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
Door een overmacht situatie van blijvende aard of langer dan 20 werkdagen, waarin nakoming in
redelijkheid niet kan worden gevergd, dan zal elke partij de overeenkomst door enkel schriftelijke
verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.
Artikel 11: GARANTIE & RECLAMES
11. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor een periode gedurende 12 maanden na de datum van
levering, met uitsluiting van ieder andere bepaling op welke titel dan ook, bepaald Plantinum als
volgt;
11a. Aansprakelijkheid m.b.t. gebreken beperkt zich tot het repareren van zaken, vervanging, dan
wel creditering van hetgeen voor de levering werd berekend, met dien verstande dat de
opdrachtgever dient aan te tonen dat aan de geleverde zaken en/ of verrichte dienst gebreken zijn
ontstaan binnen de garantietermijn, welke in de offerte is omschreven en voorts dat de gebreken
uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van productiefouten of gebruik van slecht
materiaal.
11b. Opdrachtgever dient Plantinum, indien sprake is van aansprakelijkheid zoals omschreven in
artikel 11a., binnen 8 dagen aangetekend schriftelijk te informeren.
11c. Opdrachtgever kan alleen beroep doen op artikel 11, indien deze aan alle verplichtingen ten
opzichte van Plantinum heeft voldaan.
11d. Indien de opdrachtgever zich beroept op garantiebepalingen, dient de opdrachtgever Plantinum
in de gelegenheid te stellen de juistheid van de gestelde gebreken te onderzoeken.
11e. Het reclameren of de creditering zoals bepaald in artikel 11, ontslaat de afnemer niet van zijn
betalingsverplichtingen in de zin van artikel 8 jegens Plantinum.
11f. Opdrachtgever zal Plantinum vrijwaren van elke vorm van garantie voor gebreken in levering van
geleverde zaken en/ of diensten en/ of gebruikte materialen indien sprake is van en/ of normale

slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitvoerend onderhoud en/ of installatie, montage,
wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.
11g. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op moment van
levering.
11h. Iedere aansprakelijkheid op de door Plantinum geleverde zaken, voor zover wettelijk
toegestaan, worden uitgesloten.
11i. Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van een reclame m.b.t. een bepaald zaak of verrichte
dienst, betaling te weigeren of uit te stellen van andere leveringen of diensten, waarop de reclame
geen betrekking heeft. Plantinum kan nimmer aansprakelijk gehouden worden tot vergoeding van
eventueel uit reclames voortvloeiende bedrijfsschade.
Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID
12a. Plantinum is aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die een rechtstreeks en
uitsluitend gevolg zijn van een aan Plantinum toe te rekenen tekortkoming.
12b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, beperkt de aansprakelijkheid zich tot de
schade welke een aantoonbaar en direct gevolg is van de wanprestatie en voor vergoeding alleen in
aanmerking komt die schade waar Plantinum voor verzekerd is, dan wel redelijkheid gezien in de
branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
12c. Schadeclaims moeten binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade aangetekend schriftelijk bij
Plantinum worden gemeld. Na het verstrijken van de hiervoor aangegeven periode vervalt het recht
op aansprakelijkheid.
12d. Niet voor vergoeding in aanmerking komen de door opdrachtgever geleden omzet- en
winstderving en bedrijfsschade, de schade veroorzaakt door hulpgoederen, de gevolgschade door
opzet en/ of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen.
12e. Opdrachtgever vrijwaart Plantinum voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Plantinum geleverde zaken en/ of materialen.
Artikel 13: ANNULERING EN ONTBINDING
13a. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever wordt alleen
geaccepteerd, wanneer de opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor de door Plantinum
gerealiseerde kosten, het door Plantinum geleden verlies en/ of de door Plantinum gederfde winst.
13b. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig een of meer van zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt is Plantinum gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en/ of op te
schorten, zonder jegens Plantinum tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd
het recht van Plantinum op schadevergoeding. In geval van ontbinding is vordering van de
betreffende levering terstond opeisbaar.
Artikel 14: RETOURZENDINGEN EN CONSIGNATIEZENDINGEN
14a. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorgaand overleg en met vermelding van
een door Plantinum aangeven retournummer. Bij retournering van de door Plantinum geleverde
zaken wordt de waarde van de terug te nemen zaken door Plantinum bepaald.
14b. Zendingen met een factuurwaarde beneden de € 90,00 worden niet teruggenomen, tenzij
anders door partijen schriftelijk overeengekomen.
14c. Reparatiezendingen dienen altijd gefrankeerd aan Plantinum te worden verzonden.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet door aangenomen.
Artikel 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15a. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tussen opdrachtgever
en Plantinum ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Enschede.

15b. Op alle door Plantinum gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht
de nationaliteit van opdrachtgever. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is
uitgesloten.
15c. Indien deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden wordt vertaald, geldt in
geval van verschil in interpretatie tussen de Nederlandse taalversie en de vertaalde taalversie, de
Nederlandse taal versie.
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