ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing op
alle offertes van, overeenkomsten met en
leveringen door Grain Plastics B.V. te
Leeuwarden (hierna verder te noemen: “Grain
Plastics”) met betrekking tot de verkoop van
zaken en het verrichten van diensten door Grain
Plastics.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn
slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Grain Plastics zijn aanvaard. Die
afwijkingen
gelden
slechts
voor
de
overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
1.3 Indien ook de wederpartij gebruik maakt van
algemene voorwaarden, dan zullen steeds de
algemene voorwaarden van Grain Plastics
toepasselijk zijn, met uitsluiting van alle door de
wederpartij gehanteerde bepalingen.

3.3 De afgeleverde zaken zijn vanaf het tijdstip van
de aflevering voor risico van de wederpartij,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.4 Grain Plastics heeft het recht te allen tijde voor
opdrachten die zich lenen om in meerdere
gedeelten te worden afgeleverd of te worden
uitgevoerd, in meerdere gedeelten af te leveren
of uit te voeren en die gedeelten terstond en
separaat te factureren.
3.5 Alle opgegeven levertijden zijn bij benadering.
Grain Plastics is bij overschrijding van de
opgegeven levertermijn slechts in verzuim,
indien zij na een schriftelijke ingebrekestelling
waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund
alsnog
te
leveren,
ten
gevolge
van
omstandigheden die haar redelijkerwijs kunnen
worden toegerekend, niet nakomt.
3.6 Grain Plastics heeft het recht om bij uitvoering
van de overeenkomst derden te harer keuze in
te schakelen.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle offertes van Grain Plastics zijn geheel
vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand
wanneer Grain Plastics na ontvangst van de
opdracht, c.q. het ontvangen van de
bestellingen, schriftelijk heeft bevestigd deze te
accepteren. Een begin van uitvoering van de
opdracht c.q. de bestelling, geldt evenwel als
een acceptatie door Grain Plastics.
2.3 Ten opzichte van de wederpartij strekt de
schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel de
schriftelijke offerte tot volledig bewijs van de
inhoud van de overeenkomst, behoudens door
de wederpartij te leveren tegenbewijs.

4. Klachtplicht
4.1 De wederpartij dient bij aflevering van de zaken
of voltooiing van de diensten te onderzoeken of
deze aan de overeenkomst beantwoorden.
Beoordeling dient plaats te vinden naar de
toestand waarin de zaken verkeren op het
tijdstip van de aflevering.
4.2 De wederpartij dient Grain Plastics binnen zeven
dagen na aflevering of voltooiing schriftelijk te
informeren omtrent de punten waarop de
prestatie
niet
aan
de
overeenkomst
beantwoordt, voor zover de wederpartij die
punten bij het in het voorgaande lid bedoelde
onderzoek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken.
4.3 Punten, waarop de prestatie niet aan de
overeenkomst
beantwoordt
en
die
de
wederpartij niet bij het in het eerste lid
bedoelde onderzoek heeft ontdekt of had
behoren te ontdekken, dienen binnen zeven
dagen nadat de wederpartij heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk ter kennis aan Grain Plastics te
worden gebracht.
4.4 Indien de wederpartij niet heeft gehandeld
overeenkomstig de vorige leden vervalt elke
aanspraak tegen Grain Plastics wat betreft het
feit dat de prestatie niet aan de overeenkomst
beantwoordt.
4.5 Zaken waaromtrent door de wederpartij is
gereclameerd, zullen door deze ongebruikt,

3. Aflevering en transport
3.1 De aflevering van zaken door Grain Plastics aan
haar
wederpartij
vindt,
tenzij
anders
overeengekomen, franco af het bedrijfsterrein
of magazijn van Grain Plastics. Grain Plastics is
te allen tijde bevoegd de plaats, de wijze van en
het tijdstip van aflevering vast te stellen c.q. te
wijzigen.
3.2 Indien Grain Plastics voor de verpakking en het
transport verpakkingsmateriaal ter beschikking
heeft gesteld of heeft doen stellen, is de
wederpartij
verplicht
deze
verpakkingsmaterialen terug te zenden naar het
door Grain Plastics opgegeven adres, bij gebreke
waarvan de wederpartij aan Grain Plastics
schadevergoeding is verschuldigd.
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onvermengd en onbewerkt op een daartoe
geschikte plaats ter beschikking van Grain
Plastics worden gehouden aan wie bovendien
direct toegang zal worden verleend tot de
plaats(en) waar de zaken zijn opgeslagen. Op
eerste verzoek van Grain Plastics zullen de
zaken ter controle door Grain Plastics worden
geretourneerd aan Grain Plastics.
4.6 Grain Plastics staat er niet voor in dat de zaken
geschikt zijn voor het doel waarvoor de
wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet
indien dit doel door de wederpartij kenbaar is
gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is
overeengekomen.

6.3 Gedurende het verzuim is de wederpartij de
wettelijke handelsrente verschuldigd met dien
verstande dat een gedeelte van een maand voor
een volle maand wordt berekend.
6.4 De door Grain Plastics te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten in verband met de
overschrijding van de betalingstermijn door de
wederpartij, komen voor rekening van de
wederpartij.
6.5 Grain Plastics heeft het recht te bepalen aan
welke
verbintenis
een
betaling
wordt
toegerekend. De wederpartij is niet bevoegd op
de prijs enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te
brengen. Verrekening en/of compensatie, hoe
ook genaamd, door de wederpartij is
uitdrukkelijk uitgesloten.
6.6 Grain Plastics is gerechtigd op elk moment
zekerheid te verlangen voor betaling. Zij is
daarbij tevens bevoegd een verdere nakoming
op te schorten indien de verlangde zekerheid
niet binnen de gestelde termijn wordt gegeven.
Een wederpartij is aansprakelijk voor de door
Grain Plastics door deze vertraagde aflevering te
lijden en geleden schade. Het recht op
opschorting laat de rechten van Grain Plastics
op schade en/of ontbinding geheel onverlet.

5. Prijs
5.1 De
opgegeven
prijzen
zijn
exclusief
omzetbelasting, eventuele andere belastingen
en heffingen, kosten van inklaring en
douaneafhandelingen, emballagekosten, vrachten vervoerskosten, tolkosten en dergelijke.
5.2 De in het vorige lid bedoelde prijzen zijn
gebaseerd op het prijsniveau van materialen,
vervoerskosten,
lonen,
assurantiepremies,
fiscale lasten, invoerrechten en verdere
prijsbepalende factoren, geldig op de dag van de
totstandkoming van de overeenkomst.
5.3 Indien voor de aflevering enige verhoging van
prijsbepalende factoren als in het vorige lid
genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks
ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst
reeds
voorziene
of
voorzienbare
omstandigheden, heeft Grain Plastics het recht
een evenredige verhoging van de prijs aan de
wederpartij in rekening te brengen.
5.4 Prijsverhogingen als hierboven bedoeld, geven
de wederpartij het recht om de overeenkomst,
zoals bedoeld in artikel 2, door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden, mits zulks
geschiedt binnen drie dagen na de mededeling
van Grain Plastics omtrent de prijsverhoging.

7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
7.1 Grain Plastics behoudt zich de eigendom voor
van alle door haar aan de wederpartij geleverde
of nog te leveren zaken, totdat alle vorderingen
van Grain Plastics op de wederpartij, uit hoofde
van geleverde zaken en/of verrichtte diensten,
zijn voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen die Grain
Plastics tegen de wederpartij mocht verkrijgen
wegens een tekortkoming van de tegenpartij in
de nakoming van een of meer van zijn
verplichtingen jegens Grain Plastics.
7.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken
niet op de wederpartij is overgegaan, zal deze
de zaken niet verpanden of daarop ten behoeve
van een derde enig ander recht vestigen. De
wederpartij
is
gehouden
de
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van Grain Plastics te bewaren. De
wederpartij is verplicht de zaken voor de duur
van voorbehouden eigendom tegen verlies en
diefstal te verzekeren met de polissen van deze
verzekeringen aan Grain Plastics op eerste
aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken

6. Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij op de factuur uitdrukkelijk
anders is vermeld. Anders dan in geval van
betaling bij aflevering, dienen betalingen te
geschieden ten kantore van Grain Plastics of op
een door haar aan te wijzen rekening.
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
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van de wederpartij op de verzekeraars van de
zaken
uit
hoofde
van
voornoemde
verzekeringen, zullen zodra Grain Plastics te
kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij
aan haar worden verpand tot meerdere
zekerheid van de vorderingen van Grain Plastics
op de wederpartij.
7.3 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen jegens Grain Plastics
tekortschiet of haar goede grond geeft te vrezen
dat hij in die verplichting tekort zal schieten, dan
wel op enigerlei wijze handelt in strijd met
hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is
bepaald, is Grain Plastics gerechtigd in de
afgeleverde zaken bij de wederpartij of derden,
die de zaken voor de wederpartij houden, weg
te halen of te doen halen, waartoe de
wederpartij verplicht is alle medewerking te
verschaffen, bij gebreke waarvan door hen ten
gunste van Grain Plastics een boete zal worden
verbeurd ter grootte van 10% van het door hem
verschuldigde, per dag.
7.4 Grain Plastics heeft te allen tijde de bevoegdheid
om de vorderingen die zij heeft op derden, te
verpanden
tot
zekerheid
voor
haar
verplichtingen jegens derden. Deze mogelijkheid
tot verpanding door Grain Plastics kan niet
worden beperkt of uitgesloten.

vorderingen van derden op Grain Plastics
waarvan de gevolgen krachtens de voorgaande
leden niet voor rekening van Grain Plastics
behoren te komen.
9. Ontbinding
9.1 Grain Plastics heeft het recht om zonder
ingebrekestelling
en
zonder
rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden
indien de wederpartij zonder goede gronden
weigert de verkochte zaken in ontvangst te
nemen of de te verrichten dienst toe te laten, de
wederpartij geheel of gedeeltelijk nalatig blijft
met betaling van de aan Grain Plastics
verschuldigde bedragen, de wederpartij in staat
van faillissement is verklaard, surseance van
betaling heeft aangevraagd, dan wel te zijnen
laste een executoriaal beslag is gelegd dat niet
binnen een maand nadien is opgeheven, de
wederpartij onder curatele wordt geplaatst,
overlijdt of wordt geliquideerd, de wederpartij
wordt overgenomen of zich aldaar een wijziging
in de eigendomsverhoudingen of in de leiding
voordoet.
9.2 Door de ontbinding worden over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar,
de wederpartij is aansprakelijk voor de door
Grain Plastics geleden schade.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld
van leidinggevenden van Grain Plastics, is Grain
Plastics nimmer aansprakelijk voor schade die
haar wederpartij lijdt als gevolg van te late
levering, onjuiste levering, gebreken in of aan de
geleverde zaken of welke toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomsten ook. Grain Plastics is niet
aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële
schade, bedrijfs- of milieuschade dan wel
schade als gevolg van aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door de geleverde zaken of
ongeschiktheid voor het doel waarvoor de
wederpartij de zaken wenst te gebruiken.
8.2 In geval van gebreken aan de geleverde zaken, is
Grain Plastics slechts gehouden de zaken te
herleveren, dan wel de waarde van de zaak
vergoeden aan haar wederpartij. Grain Plastics
en haar wederpartij zullen in goed overleg
bepalen of Grain Plastics zal herleveren of de
waarde zal vergoeden.
8.3 De wederpartij is verplicht Grain Plastics te
vrijwaren en schadeloos te stellen voor

10. Ontwerp en tekeningen
10.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de
ontwerpen, tekeningen en berekeningen,
alsmede voor het tijdige verstrekken daarvan
aan Grain Plastics. Grain Plastics is nooit
aansprakelijk voor onjuistheden in de door haar
wederpartij aangeleverde documentatie.
10.2 Grain Plastics kan, desgevraagd, advies geven
naar aanleiding van de aan haar verstrekte
documentatie zoals bedoeld in artikel 10.1,
maar Grain Plastics verkrijgt op geen enkele
welke wijze dan ook enige vorm van
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en/of de
berekening.
10.3 Indien Grain Plastics ten behoeve van de
wederpartij
ontwerpwerkzaamheden
en/of
berekeningen uitvoert en/of laat uitvoeren, dan
blijft de wederpartij verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het resultaat daarvan. Het
verrichten van deze werkzaamheden leidt niet
tot een andere aansprakelijkheid dan is
opgenomen in artikel 8.1 en 8.2.
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13.1 Indien Grain Plastics jegens de wederpartij enige
garantie of een ander recht met betrekking tot
de verkochte zaken heeft verleend, zal dat recht
niet overgaan op degene die deze zaak, hetzij
bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere titel
van de wederpartij verkrijgt.
13.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om de
overeenkomst
over
te
dragen
zonder
voorafgaande toestemming van Grain Plastics.

11. Uitvoering werkzaamheden
Indien het noodzakelijk is om werkzaamheden
te verrichten op een door de wederpartij
opgegeven locatie, dan zorgt de wederpartij
ervoor dat die locatie goed toegankelijk is voor
het materieel en materiaal van Grain Plastics, via
een verharde weg dan wel via rijplaten, dit naar
uitsluitend oordeel van Grain Plastics. De locatie
waar de werkzaamheden worden verricht, ligt
op maximaal 50 meter van voornoemde
verharde weg en/of rijplaten.
11.2
De opdrachtgever zorgt op zijn kosten en indien
nodig, voor horizontaal en verticaal transport en
lashulp.
11.1

14. Geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten aangegaan door Grain
Plastics is bij uitsluiting toepasselijk het
Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is
niet van toepassing.
14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband
houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, dan wel de
voorwaarden zelf, ook al worden de geschillen
slechts door één der partijen als zodanig
beschouwd, zullen ter beoordeling worden
voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
Uitsluitend bevoegd is de rechter van de woon/vestigingsplaats van Grain Plastics.

12. Overmacht
12.1 Tot de tekortkomingen waardoor Grain Plastics
haar verplichtingen niet kan nakomen, doch die
haar niet kunnen worden toegerekend en die
niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de
wederpartij,
behoren
onder
meer
tekortkomingen
als
gevolg van
oorlog,
oorlogsgevaar,
burgeroorlog,
ernstige
ongeregeldheden en molest, natuurrampen,
brand, waterschade, overstroming, extreme
weersgesteldheid zoals strenge vorst, hitte,
storm en dergelijke, staking, werkonderbreking,
werkhindering of vergelijkbare acties in of
jegens de onderneming van Grain Plastics, haar
leveranciers of van derden van wiens diensten
zij gebruik maakt, enige maatregel zijdens
nationale of internationale overheid, ziekte van
personen van zodanige omvang dat behoorlijke
en/of
tijdige
nakoming
in
redelijkheid
onmogelijk is, defecten aan machinerieën en
storingen in de leveringen van energie, water en
grondstoffen, alles zowel in het bedrijf van Grain
Plastics als bij derden, van wie Grain Plastics de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag
of gedurende transport al dan niet in eigen
beheer.
12.2 Indien door overmacht de nakoming meer dan
drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Grain
Plastics als de wederpartij bevoegd de
overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft
de wederpartij slechts recht op vergoeding van
de door hem gemaakte kosten, welke
vergoeding in geen geval hoger zal zijn dan de
betreffende opdrachtsom.
13. Overgang
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