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Algemene informatie
Algemene voorwaarden
Verontreinigingen verwijderen
Bij oplevering van het schilderwerk of van onderdelen daarvan alle door het schilderen veroorzaakte
verontreinigingen verwijderen.
Werkomstandigheden buiten
Schilderen op een vochtige ondergrond is niet toegestaan; bij ongunstige weersomstandigheden zoals mist,
sterke wind en in te felle zonneschijn, mag buiten niet worden geschilderd.
Voorschriften Akzo Nobel opvolgen
De door Akzo Nobel Decorative Coatings bv verstrekte voorschriften dienen te worden opgevolgd.
Voor verwerking producten controleren
Voor de verwerking dienen de geleverde producten door de applicateur te worden gecontroleerd.
Niet schilderen bij ongunstig weer
Buiten niet schilderen tijdens voor het schilderwerk ongunstige weersomstandigheden; schade aan het
schilderwerk door ingewaaid vuil, door vocht (nevel en regen) en dergelijke herstellen. Bij felle zonnestraling
op het werk zoveel mogelijk "achter de zon aan" werken.
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Garantie en/of ondersteuning/begeleiding
Indien de opdrachtgever een bepaalde vorm van garantie en/of ondersteuning/begeleiding van de
samensteller van dit advies verlangd, is het noodzakelijk om de frequentie en planning van de
werkbegeleidingsrapportage vooraf vast te leggen. Het werkbezoek en de bevindingen ervan dienen te worden
gezien als een momentopname. Aan de begeleidingsrapporten kunnen geen rechten aan worden verleend
voor het gehele werk. Het applicatiebedrijf blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie. De
opdrachtgever is eindverantwoordelijk bij de oplevering. Het bezoek van een adviseur van de
fabrikant/leverancier op het werk heeft tot doel de uitvoerenden te begeleiden en indien nodig en gewenst te
informeren en te instrueren.
Garantie
In aanvulling op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de VVVF-leveringsvoorwaarden (15e editie, zoals
bijgevoegd als bijlage “VVVF-Leveringsvoorwaarden”) die van toepassing zijn op de leveringen en adviezen
van Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (hierna “Akzo Nobel”), wordt middels dit technisch advies een
aanvullende systeemgarantie afgegeven.
Er wordt voor dit systeem een aanvullende systeemgarantie afgegeven voor een periode van 5 jaar
(“garantietermijn”).
Het betreft een garantie met aflopende schaal onder de garantievoorwaarden zoals hieronder omschreven.
Deze aanvullende systeemgarantie is uitsluitend van toepassing indien de werkzaamheden overeenkomstig
het technisch (systeem)advies van Akzo Nobel door het uitvoerend bedrijf zijn uitgevoerd.
Het uitvoerend bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie en de correcte opvolging van het
technisch (systeem)advies.
Derden kunnen geen rechten ontlenen aan dit technisch advies en de aanvullende systeemgarantie.

Temperatuur ondergrond 3°C boven dauwpunt
De temperatuur van de ondergrond dient minstens 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Applicatiebedrijf verantwoordelijk voor resultaat
Bij de werkzaamheden die onder begeleiding van Akzo Nobel Decorative Coatings bv worden uitgevoerd, blijft
het applicatiebedrijf verantwoordelijk voor het resultaat van de werkzaamheden.
Zie technische documentatiebladen
Zie voor meer informatie en verwerkingsgegevens over de in dit advies vermelde producten de meest recente
technische documentatiebladen (zie hiervoor onze website). Voor voorschriften omtrent de uitvoering en
definities van de bewerkingen, verwijzen wij naar het Basis Verfbestek 2006.
Watergedragen producten gevoelig voor rubber
Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld PVCtochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden.
Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen!
Meest recente technische documentatiebladen
Voor zover dat niet in het advies is vermeld, gelden voor de toe te passen producten de op te brengen
laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven in de meest recente technische documentatiebladen.
Algemene voorwaarden (garantie bepalingen )
Applicatiebedrijf instemmen met dit advies
Vanaf het indienen van de offerte en/of gunning van het werk, wordt het applicatiebedrijf geacht in te
stemmen met dit advies.
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Kunststof, Nieuw, Buiten

Advies
Kunststof, Bestaand, Buiten
Unipanel panelen
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Unipanel panelen
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.
Afwerking
Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Afwerking
Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.
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Kunststof, Nieuw, Binnen

Kunststof, Bestaand, Binnen

Unipanel panelen

Unipanel panelen

Voorbehandeling
Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Voorbehandeling
Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Afwerking
Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Afwerking
Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.
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Algemene besteksvoorwaarden
Dit advies is gebaseerd op de inspectieresultaten van steekproeven. Op basis daarvan is vastgesteld dat er
deels sprake is van intacte, goed hechtende verflagen en deels van ondeugdelijke verflagen die verwijderd
moeten worden. Het is op basis van deze beperkte inspectie niet mogelijk om exact de kwantiteit van de
gebreken vast te stellen. Daar waar in dit advies is omschreven dat ondeugdelijke verflagen moeten worden
verwijderd, zal het uitvoerend bedrijf zelf moeten vaststellen hoeveel procent van de aanwezige verflagen
verwijderd moet worden.
Hoewel dit niet in de verfsystemen is omschreven, dient vóór het aanbrengen van een volgende verflaag te
worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft.
Voor zover dat niet in het advies is vermeld, gelden voor de toe te passen producten de op te brengen
laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven in de meest recente technische documentatiebladen.
Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker de nationale
wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen.
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Aanvullende systeemgarantie
Garantie
In aanvulling op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de VVVF-leveringsvoorwaarden (15e editie, zoals
bijgevoegd als bijlage “VVVF-Leveringsvoorwaarden”) die van toepassing zijn op de leveringen en adviezen
van Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (hierna “Akzo Nobel”), wordt middels dit technisch advies een
aanvullende systeemgarantie afgegeven.
Er wordt voor dit systeem een aanvullende systeemgarantie afgegeven voor een periode van 5 jaar
(“garantietermijn”).
Het betreft een garantie met aflopende schaal onder de garantievoorwaarden zoals hieronder omschreven.
Deze aanvullende systeemgarantie is uitsluitend van toepassing indien de werkzaamheden overeenkomstig
het technisch (systeem)advies van Akzo Nobel door het uitvoerend bedrijf zijn uitgevoerd.
Het uitvoerend bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie en de correcte opvolging van het
technisch (systeem)advies.
Derden kunnen geen rechten ontlenen aan dit technisch advies en de aanvullende systeemgarantie.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch.
Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de
eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven
voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen
iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen
controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de
geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.
Vanaf het indienen van de offerte en/of de gunning van het werk, wordt het applicatiebedrijf/schildersbedrijf
geacht in te stemmen met dit advies en in staat te zijn de omschreven werkzaamheden uit te voeren.
Toepassing van oplosmiddelhoudende producten op grofporige houtsoorten kunnen bij zonnig weer, warm
weer en temperatuurschommelingen van het weer, blaasjesvorming in de gedroogde verffilm veroorzaken.
Gipspleisterwerk dient voldoende afgebonden, droog, samenhangend, draagkrachtig en niet poederend te zijn
om daarop goed schilderwerk te kunnen realiseren. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, zal onthechting van
het verfsysteem en/of splitsing vanuit het pleisterwerk kunnen optreden.
Sikkens Bouwverven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gebreken die optreden doordat het
pleisterwerk niet voldoet aan de eisen welke aan een geschikte ondergrond worden gesteld.
Gipsondergronden altijd voorstrijken met Alpha Aquafix of in bepaalde gevallen met Alpha Fix
(oplosmiddelhoudend voorstrijk-/fixeermiddel).
Zie voor meer informatie over de in dit advies vermelde producten de technische documentatiebladen.
Voor voorschriften omtrent de uitvoering en definities van de bewerkingen, verwijzen wij naar het Basisverfen Glasbestek 2006.
De aanvang van de werkzaamheden dient plaats te vinden binnen 1 jaar na datum van uitgifte van dit advies.
In hoeverre dit advies ook na overschrijding van die periode van toepassing kan zijn, zal in overleg met de
samensteller van dit advies moeten worden beoordeeld.
Dit advies is eventueel ook in elektronische vorm beschikbaar. Het is niet toegestaan dit elektronische
document te wijzigen. Bij eventuele vragen over de authenticiteit van dit advies zal de bij Akzo Nobel
Decorative Coatings bv gedeponeerde uitgave bindend zijn.
Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven

Dit document dient, ondertekend door partijen, verzonden te worden aan:
Akzo Nobel Coatings BV Afd. Technical Support,
Antwoordnummer 6, 2160 VE Sassenheim
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Voorwaarden aanvullende systeemgarantie

< 2 jr

< 3 jr

< 4 jr

< 5 jr

< 6 jr

< 8 jr

Overige producten; max. termijn afhankelijk per
product/systeem

Rubbol SB
plus

Rubbol XD
Gloss

e

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tot 3 jaar

e

50%

65%

75%

80%

85%

95%

e

0%

35%

50%

60%

70%

80%

0%

25%

40%

50%

65%

0%

20%

20%

50%

0%

10%

35%

0%

20%

Beits/
Verrniswerk

Tot 2 jaar
Tot 4 jaar
e

Tot 5 jaar
e

Tot 6 jaar
e

Tot 7 jaa
e

Tot 8 jaar
e

Tot 9 jaar

10%

e

Na 9 jaar

e.

f.

g.
h.
i.
j.

k.
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VVVF-leveringsvoorwaarden

a. De aanvullende systeemgarantie gaat in per ontvangstdatum van het opleveringsrapport door Akzo Nobel (volledig
ingevuld en door zowel opdrachtgever als uitvoerend bedrijf ondertekend, zoals bijgevoegd in bijlage
[Opleveringsrapport]). Indien het opleveringsrapport niet volledig ondertekend door Akzo Nobel is ontvangen, vangt de
garantietermijn niet aan.
b. Indien er gedurende de garantietermijn gebreken ontstaan die toerekenbaar zijn aan Akzo Nobel door het afgegeven
technisch systeemadvies, dan zal Akzo Nobel deze gebreken laten herstellen onder de voorwaarden van de aanvullende
systeemgarantie.
c. Bij herstel van (deel-) gebreken gaat geen nieuwe garantietermijn lopen. De bestaande garantie, inclusief de herstelde
(deel-) gebreken loopt na herstel van (deel-) gebreken voor de resterende duur van de garantietermijn en volgens de
resterende schalen in sub d door.
d. De afgegeven systeemgarantie betreft een garantie met aflopende schaal, zoals hieronder uiteen is gezet. Deze is
afhankelijk van het toegepaste product, systeem én de specifieke ondergrond.
Tabel: 1 Opbouw vergoeding (% op basis van de reële herstelkosten/directe schade)
Garantie-termijn

Adviesnr:
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0%

De eventuele herstelkosten worden in opdracht van AkzoNobel vastgesteld door een onafhankelijke derde partij.
AkzoNobel is uitsluitend aansprakelijk voor het gedeelte van de genoemde herstelkosten berekend aan de hand van het
percentage dat volgt uit de bovenstaande tabel. Het resterende deel van de genoemde herstelkosten komt voor rekening
van opdrachtgever.
De expositie van de gebruikte materialen zal plaatsvinden onder omstandigheden en gebeurtenissen, welke ter plaatse
van het object als normaal zijn aan te merken, terwijl wordt uitgegaan van ongewijzigd gebruik van het object volgens zijn
bestemming op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. Er dient geen relevante verandering op te treden in
de omgeving en de invloed hiervan op het uitgevoerde werk. Indien geconstateerd wordt dat dit wel het geval is, dan
komt de aanvullende systeemgarantie te vervallen.
De volgende zaken komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking op grond van de aanvullende systeemgarantie: i.
directe of indirecte gevolgschade, ii. gebreken, van welke aard en omvang dan ook, voortkomend uit
herstelwerkzaamheden verricht in afwijking van het technisch advies, iii. alle overige gebreken veroorzaakt door
bijvoorbeeld externe factoren waarvan het zich voordoen niet kon worden voorzien bij formulering van het technisch
advies/het bestek/het betreffend bestekdeel, verborgen gebreken, waaronder tevens te verstaan gebreken ontstaan
door bouwtechnische oorzaken, toedoen van derden, dan wel door opdrachtgever of diens personeel.
Opdrachtgever verplicht zich eventuele overige gebreken, die het herstel van gebreken vallend onder de aanvullende
systeemgarantie kunnen beïnvloeden, voor eigen rekening onverwijld te repareren.
Iedere vorm van gebreken, die aanspraak kan geven op herstel onder deze systeemgarantie, dient zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken na constatering schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Akzo Nobel te
worden gemeld.
Akzo Nobel zal te allen tijde bevoegd zijn de werkzaamheden, zowel tijdens de uitvoering als daarna, te controleren en/of
inspecteren en zal daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld.
De opdrachtgever is verplicht het onder deze aanvullende systeemgarantie vallende herstel te doen uitvoeren met
materiaal van Akzo Nobel of door deze voorgeschreven materiaal. Indien opdrachtgever besluit het herstel niet of op
andere wijze te doen uitvoeren, dan komt deze systeemgarantie per direct te vervallen en kan opdrachtgever geen
rechten meer ontlenen aan deze systeemgarantie en wordt Akzo Nobel op hetzelfde moment geacht volledig te zijn
gekweten van mogelijke verplichtingen uit hoofde van deze aanvullende systeemgarantie.
Op deze aanvullende systeemgarantie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van deze systeemgarantie en overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen
partijen door onderling overleg trachten op te lossen. Indien een geschil niet binnen de door partijen overeen te komen
tijd is opgelost, zullen geschillen in beginsel worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden
van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en
verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door
verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper
aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele
feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper
gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet
aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing
tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk
schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is,
door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op
enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de
toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval
met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere
transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper
en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen
en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de
toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd
van kracht.
Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper
aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is
gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de
verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto
contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering
verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat
een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht
vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten
tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor
elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 %
toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of
meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.,
resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte
offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat
geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5
werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.
Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen
eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het
rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het
volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de
goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de
retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening
van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk
gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal
verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper
schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen
contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper
gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins
daarover te beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als
zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de
koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel
van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht
zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op
afroep verkochte goederen te vorderen.
Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen
beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der
overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen,
dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan
verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval
mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het
verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft
plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op
schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde
van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in
kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 5. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee
verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening
kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der
overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd
zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al
dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere
vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede
toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel
of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper

niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de
overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding.
Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling
van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over
te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of
zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper
rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op
vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.
Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot
aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties
van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd
indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper
aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in
rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op
basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit
dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen,
een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de
daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.
Artikel 8. EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn,
teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was
gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van
afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst
schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner
beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich
zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet
afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet
teruggenomen.
Artikel 9. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van
eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele
eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten,
handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte
goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking
gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen,
reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de
vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper
zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen
conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper
constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel
bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden
verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet
toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te
gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek
telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van
koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en
te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.
Artikel 10. KLACHTEN
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting
van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper
worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of
doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de
goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen
klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen
van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten,
aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen
slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts
gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van
de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes
maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een
kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen
deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond
door het overleggen van een rapport van het meest geëigende
onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen
van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt
geen bindende bewijsregeling.

6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met
alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als
ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de
bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van
ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie,
verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer
een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het
geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is
verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd
en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht
betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn
geleverd.
Artikel 11. BETALINGEN
1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen
binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te
voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een
kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het
factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden
gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na
factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij
aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag
voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is
overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W.
hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid
opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken
op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal
worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper
aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op
de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste
openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een
betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit
het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur
te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is,
is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te
vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt
verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten
overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met
verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper
surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat
van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper
alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn
veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk
geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de
hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag,
zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens
lid 3 van dit artikel, met een minimum van
€ 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen
rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt
binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is
toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft
opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 %
van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd
met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum
van € 11,50.
8.Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan
buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het
faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het
verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van
faillissementsaanvrage verschuldigd.
Artikel 12. GESCHILLEN
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben
onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot
beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten
ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting
berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen
verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van
een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een
andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen
zullen worden beslecht naar Nederlands recht
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