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Op alle overeenkomsten zijn de leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1.   Opdrachtgever en leverancier; leveringen en betalingen.
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de 

order heeft aanvaard.
2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de leverancier is gevestigd.

ARTIKEL 2. Offertes;
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 

overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is de 

leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet 
getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden 
gebracht.

ARTIKEL 3. Wijziging in de opdracht;
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in 

de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, in het druk- of bindwerk enz.) schriftelijk of 
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij 
de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de 
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn 
gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der 
wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de 
verandering overeengekomen levertijd door de leverancier - buiten zijn aansprakelijkheid - wordt 
overschreden.

ARTIKEL 4. Eigendommen van opdrachtgever;
1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de 

opdrachtgever zijn toevertrouwd moet de leverancier dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande 
omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de 
opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf 
voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

ARTIKEL 5. Materialen of halffabrikaten, geleverd door de opdrachtgever.
1. Wanneer de opdrachtgever materialen of halffabrikaten levert, is deze verplicht tevens de nodige inschiet 

(uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking van de leverancier te stellen.
2. In geval van levering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever is de leverancier, 

behoudens door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet van de zijde van de leverancier, niet 
aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of 
pakken en kan hij de kosten voor opslag van de materialen of halffabrikaten en de daarover te voeren 
administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijs.

3. Bij levering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever worden de verpakking, inschiet en 
afval van snijden, stansen e.d. het eigendom van de leverancier.
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ARTIKEL 6. Verzending van het uitgevoerde werk;
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is 
overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de 
opdrachtgever.

ARTIKEL 7. Vervoersrisico voor het uitgevoerde werk; 
1. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu, 

geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
2. Oponthoud of vertraging, bij of vanwege de vervoerder, is niet voor rekening van de leverancier, tenzij 

door zijn schuld veroorzaakt.
3. De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8. Betalingstermijn;
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, 

binnen 14 dagen na faktuurdatum. Bij niet betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum is de opdrachtgever
van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering 
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze 
zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na faktuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte
wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het faktuurbedrag verschuldigd vanaf de faktuurdatum. 
Deze rente bedraagt 1% per maand, een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.

4. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag 
waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de 
geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, 
waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het 
door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij invordering op 15% van het betrokken bedrag 
vermeerderd met eventuele verschuldigde rente gesteld, althans indien de vordering f. 10.000,- of minder 
bedraagt. Voor bedragen boven de somma van f. 10.000,- geldt een percentage van 10%. Over de 
buitengerechtelijke kosten is B.T.W. verschuldigd. De minimum in rekening te brengen buitengerechtelijke
kosten bedragen f. 300,- vermeerderd met B.T.W.

ARTIKEL 9. Retentierecht;
De leverancier, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich 
te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van de opdrachten
van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op 
andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid 
heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van 
faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 10. Gedeeltelijke levering;
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van een samengestelde order, kan 
worden gefaktureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij 
"betalingstermijn" in artikel 8.
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ARTIKEL 11. Vertraging door de opdrachtgever;
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door over-
macht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door de leverancier over een deel van de totaal 
opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde gedeelte en voor de 
overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten (incl. die van de voor deze order bestemde 
materialen en halffabrikaten), een en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van
in opdracht van de opdrachtgever vervaardigd zetsel e.d. en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten, 
worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt 
geworden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het 
vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van 
het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

ARTIKEL 12. Overschrijding van de leveringstermijn;
De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als 
approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk 
is overeengekomen.

ARTIKEL 13. Annuleringen;
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de 
leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van 
voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, bij aldien de leverancier zulks wenst, de voor de 
uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de 
door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier 
op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende 
schaden.

ARTIKEL 14. Afname;
1. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direkt na 

gereedkoming in ontvangst te nemen. 
2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de leverancier 

worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. 
3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde 

niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat 
daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde 
niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft de leverancier - te zijner keuze - het recht 
om óf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te faktureren, óf de order, voor zover deze nog 
moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bedoeld bij 
"annuleringen" in artikel 13.
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ARTIKEL 15. Klachten, aansprakelijkheid
1. Eventuele reklames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der goederen. De 

opdrachtgever, die niet binnen 14 dagen heeft gereklameerd wordt geacht de levering akkoord te hebben 
bevonden.

2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de 
opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ófwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, 
respectievelijk heeft doen in gebruik nemen , be- of verwerken, ófwel aan derden heeft doorgeleverd.

3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot 
zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot: 
het faktuurbedrag en, bij gebreke van dien, de grafische waarde van de overeengekomen prestatie.

4. gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
5. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in

de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond dat de daardoor ontstaande vertraging en/of transport-
kosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.

6. De leverancier is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen, die door 
de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of 
verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde 
proef of proeven geleverde.

7. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de faktuur schriftelijk geen 
aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

8. Leverancier is niet ansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of beroep van opdrachtgever.

9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door
leverancier te bedrukken, te bewerken, of te verwerken materiaal of produkten, indien opdrachtgever niet
uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard
van de materialen of produkten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

10. Indien leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever
c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever
hem terzake volledig vrijwaren en leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
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ARTIKEL 16. Afwijkingen;
1. Kleur.

geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
2. Aantal.

a. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan.
b. Voor boekwerkvellen, andere gedrukte onderdelen en stofomslagen voor boeken in oplagen groter 

dan 10.000 exemplaren geldt, dat het leveren van 5% plus 500 ex. meer of minder dan de bestelde 
hoeveelheid is toegestaan.

c. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is 
overeengekomen.

3. Materiaal.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch watermerk enz., 
geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, 
moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; en kan dus niet op enkele exemplaren worden 
afgekeurd. Ten aanzien van strokarton kan afwijking in de dikte geen reden tot afkeuring geven, mits het 
gramgewicht, behoudens het onder sub 4 vermelde, overeenstemt.

4. Gramgewicht.
De toelaatbare afwijking van het overeengekomen gramgewicht bedraagt voor:
a. krantenpapier 5%
b. pakpapier 

(met uitzondering van grijspapier), Java en dergelijke soorten) : t/m 39 g/m2 8%
: 40 t/m 59 g/m2 5%
: 60 t/m 239 g/m2 4%
: 240 g/m2 en hoger 5%

c. grijspapier en java en dergelijke soorten 8%
d. handpapieren en dergelijke soorten, welke bij de fabrikatie bijzondere 

moeilijkheden geven om het voorgeschreven gramgewicht nabij te komen 8%
e. 1. Ongestreken papier en kartonsoorten met uitzondering van de hierboven en 

hieronder genoemde soorten: t/m 39 g/m2 8%
40 t/m 59 g/m2 5%
60 t/m 239 g/m2 4%
240 g/m2 en hoger 6%

2. Gestreken papier en karton: t/m 79 g/m2 6%
80 t/m 149 g/m2 5%
150 g/m2 en hoger 6%

3. Gekoetste en/of geplakte kartonsoorten: 150 t/m 249 g/m2 8%
250 g/m2 en hoger 10%

f. Wordt een maximum of minimum gramgewicht overeengekomen, dan is het dubbele percentage naar
beneden, resp. naar boven toegestaan.

g. Bij maximaal 5% van de geleverde partij is de toelaatbare afwijking het dubbele van de sub a t/m e 
genoemde percentages.
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ARTIKEL 17. Overmacht;
1. Storingen in het bedrijf van leverancier tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog,

mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie
in resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, 
aardolie produkten of andere middelen tot energie- opwekking, brand, machine breuk en andere ongevallen,
uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen 
van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door 
derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en 
halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijker-
wijsonmogelijk maken) ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leverings-
termijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding 
van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, 
zullen de opdrachtgever na ontvangst dier mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de order 
schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te 
vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

ARTIKEL 18. Prijswijzigingen;
Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering der order 
nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige 
wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener 
order, is de leverancier gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te 
verlagen. Extra bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurskorrekties zullen eveneens grond opleveren 
voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over 
een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien - indien partijen daartoe besluiten - door 
een door partijen tezamen aangewezen registeraccountant.

ARTIKEL 19. Emballage;
Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen worden op rekening gesteld, doch worden - indien 
binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden - tegen de berekende prijs teruggenomen. 
Reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken, zullen in rekening en mindering worden 
gebracht.
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ARTIKEL 20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproduktierecht;
1. Opdrachtgever staat er voor in dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van

opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, stills, databestanden enz. geen inbreuk wordt
gemaaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op grond van de Auteurswet of andere regelgeving
op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking
tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken die derden krachtens
vorenbedoelde wetgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te
schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat leverancier door de
nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op rechten maakt.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft leverancier steeds de rechthebbende op het
auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken
zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, stills, databestanden, fotografische opnamen, animatiefilmpjes, litho's, films en
soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in
het aanbod of op de faktuur zijn vermeld. 

4. De door leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken, kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
stills, databestanden, fotografische opnamen, animatiefilmpjes, litho's, films en soortgelijke produktie- en
hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen,
ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke
bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig
produktieproces worden verveelvoudigd.

5. Opdrachtgever verkrijgt na de levering door leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin fvan de Auteurswet of van
werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van
normaal gebruik en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader
van enig produktieproces.

6. Alle door leverancier vervaardigde zaken zoals produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met
name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, stills, databestanden, fotografische opnamen, animatiefilmpjes, litho's, clichés,
films, micro-en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -
vormen, preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van leverancier, ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de faktuur zijn vermeld.

7. Leverancier is niet gehouden de zaken bedoeld in het vorige lid af te geven aan opdrachtgever. Ook is
leverancier niet gehouden deze zaken te bewaren, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 21. Afwijkende voorwaarden.
1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd 

zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door de leverancier 
schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.

2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige 
leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

ARTIKEL 22. Geschillen;
Alle geschillen welke met betrekking tot (een) tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en) 
ontstaan of die welke verband houden met deze voorwaarden, zullen ter beslechting worden voorgelegd 
aan de burgelijke rechter.
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BIJZONDERE BEPALINGEN

a. Voor hoog-, vlak- en diepdrukwerk.

ARTIKEL I. Prijzen;
1. Bij nabestelling van een werk is de leverancier verplicht, zo hij niet meer tegen de oude prijs kan leveren, 

hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.
2. Voor werkzaamheden, welke ingevolge deze leveringsvoorwaarden extra berekend mogen worden, 

alsmede in gevallen, waarin geen bepaalde prijs is overeengekomen, wordt de door de opdrachtgever te 
betalen prijs berekend op basis van het voor de desbetreffende druktechniek door het Koninklijk Verbond 
van Grafische Ondernemingen laatstelijk uitgegeven calculatie-schema.

ARTIKEL II. Verstrekkingen door de opdrachtgever.
1. Slecht geschreven kopij, niet in behoorlijke staat verkerende originelen of bijgeleverde beelddragers en 

andere bijzondere moeilijkheden opleverende verstrekkingen van de zijde van de opdrachtgever geven de 
leverancier recht op extra berekening volgens het voor de desbetreffende druktechniek door het Koninklijk
Verbond van Grafische Ondernemingen laatstelijk uitgegeven calculatieschema.

2. Bij boekwerken en catalogi kan slechts gevorderd worden, dat zoveel kopij tegelijk gezet blijft, dat bij 
regelmatige terugzending van de proeven en revisies het werk voortgang heeft.

ARTIKEL III. Zet- of drukproeven.
De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke 
proef of revisie wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL IV. Correkties.
1. De leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de 

voor afdrukken gegeven proef; ook niet voor "overzetten" van de inkt of smetten, zo niet voldoende tijd 
voor drogen is gegeven.

2. De leverancier is verantwoordelijk voor zetfouten in kleinere werken, waarvan de opdrachtgever geen 
proef verlangt en ontvangen heeft, zomede voor afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht zonder 
voorkennis van de opdrachtgever. Hij is eveneens aansprakelijk voor nieuwe fouten, door hem 
veroorzaakt na order tot afdrukken.

ARTIKEL V. Afwijkingen bij aanmaakpartijen.
1. Indien ten behoeve van een uit te voeren order de leverancier papier en/of karton op aanmaak bestelt, zijn

in afwijking van het bepaalde in artikel 16, lid 2, de hieronder vermelde spelingen naar boven of beneden 
toelaatbaar:
20% bij partjen in één kwaliteit, gramgewicht, tint en satinage van 1000-2000 kg;
15% bij partijen in één kwaliteit, gramgewicht, tint en satinage van 2000-3000 kg;
10% bij partijen in één kwaliteit, gramgewicht, tint en satinage van 3000-10.000 kg;
5% bij partijen in één kwaliteit, gramgewicht, tint en satinage van 10.000 kg en meer.
Voor aanmaakpartijen, kleiner dan 1000 kg is een afwijkingspercentage van tenminste 20% toelaatbaar.

2. Wordt een minimum of maximum hoeveelheid besteld, dan geldt het dubbele van de sub 1 genoemde 
percentages.

3. Indien een aanmaakorder door de leverancier in verschillende fabricagepartijen dient te worden 
onderverdeeld, dan gelden de sub 1 genoemde percentages voor de suborders.

4. Indien papier op een of andere wijze verwerkt moet worden afgeleverd (b.v. enveloppen, schoolschriften, 
schrijfbloks, e.d.) is voorzover deze aflevering niet geschiedt als magazijnsoort, een afwijking van het 
bestelde kwantum van 20% naar boven of naar beneden toegestaan.

5. Wanneer de leverancier bij aanmaakpartijen op verzoek van de opdrachtgever tevens een aantal vellen 
noemt, geldt dit als een benadering en kan de leverancier daaraan nimmer gehouden worden.

9



Visual&View bv    Seinstraat 70    1223 DB  Hilversum    Telefoon (035) 5382958     Fax (035) 5381470
BTW nr. NL 8017.38.222.B.01     Bankrelatie: RABO Bank Laren rek. nr. 30.84.04.629    KvK nr. 32049044

Op alle overeenkomsten zijn de leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing

ARTIKEL VI. Bijzondere bewerkingen.
1. Wanneer het papier enige bijzondere bewerking vereist, wordt deze de opdrachtgever in rekening 

gebracht. Dit geldt ook indien de opdrachtgever papier bijlevert.
2. Extra werkzaamheden als inleggen van reklame e.d. extra kosten bij bezorging huis aan huis en bijzondere 

verpakking, worden apart in rekening gebracht.

ARTIKEL VII. Bindwerk elders.
Wanneer de opdrachtgever het bindwerk voor eigen rekening elders doet verrichten, is hij gehouden de 
oplage binnen 14 dagen na ontvangst van elke aflevering te doen onderzoeken en het eventueel 
ontbrekende onmiddellijk op te vorderen. Voldoet de opdrachtgever hieraan niet, dan wordt hij geacht de 
levering te hebben akkoord bevonden.

ARTIKEL VIII. Het bewaren van produktiemiddelen.
1. Alle produktiemiddelen zoals grafische beelddragers en grafische reprovormen, stansmessen e.d. worden 

slechts bewaard na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Het bewaren wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL IX. Eigendom produktiemiddelen;
1. Alle produktiemiddelen zoals clichés, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, litho's, negatieven positieven, 

diapositieven, stansmessen, stempelplaten en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerij-
inventaris en blijven als zodanig eigendom van de leverancier, ook al zijn zij op rekening gesteld.

2. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan.
3. De leverancier is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
4. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkoming van de drukopdracht van de vormcilinder verwijderd, 

tenzij met de afnemer een regeling is getroffen omtrent het bewaren van de cilinders.
5. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde 

produktiemiddelen. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever.
6. Clichés, stypen en andere produktiemiddelen voor de hoogdruk blijven eigendom van de drukker, voor 

zover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefaktureerd en door de opdrachtgever betaald.
7. Voor zover de leverancier clichés voor de hoogdruk, fotolitho's, diapositieven voor diepdruk en/of 

drukplaten voor vlak- c.q. diepdruk van toeleveringsbedrijven betrekt, staat hij tot deze in een verhouding 
van opdrachtgever tot leverancier (en omgekeerd), een en ander in de zin van artikel 1 van deze 
leveringsvoorwaarden, met alle consequenties van dien.

ARTIKEL X. Reproduktierecht;
Het door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde drukwerk mag, evenmin als een 
tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan, ook indien of voor zover op de 
vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welk procédé ook, zonder zijn toestemming niet 
worden gereproduceerd of nagemaakt.

ARTIKEL XI. Kosten voor in opslag genomen goederen;
De leverancier belast zich slechts dan met het opslaan van werk, indien hem hiertoe uitdrukkelijk 
opdracht wordt verstrekt. Deze opslag geschiedt geheel voor rekening van de opdrachtgever.
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ARTIKEL XII. Periodieke uitgaven;
1. Ten aanzien van de navolgende soorten periodieken;

a. nieuwsbladen (geen dagbladen), advertentiebladen en tijdschriften, tenminste 3x per jaar 
verschijnend;

b. organen van verenigingen, instellingen, stichtingen, bedrijven en genootschappen, tenminste 3x per 
jaar verschijnend;

c. beursberichten, marktberichten, financiele berichten documentatie berichten, catalogi en 
prijscouranten, tenminste 10 maal per jaar verschijnend;
gelden met betrekking tot aanvangsduur van het contract, opzegtermijn en stilzwijgende verlenging 
minimumtermijnen.
Deze minimumtermijnen zijn:
- bij tenminste 10 maal per jaar verschijnende periodieken, met uitzondering van 

prijscouranten en catalogi:
aanvangsduur van het contract 2 jaar
opzegtermijn 1 jaar
stilzwijgende verlenging van het contract na het verstrijken van de lopende contractsduur 
indien niet tijdig is opgezegd 2 jaar

- bij minder dan 10 maal per jaar verschijnende periodieken, alsmede ten aanzien van 
prijscouranten en catalogi: 1 jaar
opzegtermijn 6 maanden
stilzwijgende verlenging van het contract na het verstrijken van de lopende contractsduur 
indien niet tijdig is opgezegd 1 jaar

2. Voor periodieke uitgaven die niet vallen onder de in lid 1 genoemde periodieken, moet, indien niet 
schriftelijk een opzegtermijn is overeengekomen, voor dagelijks verschijnende uitgaven een opzegtermijn 
van 6 maanden in acht genomen worden en voor andere periodieke uitgaven een van 3 maanden.

3. De leverancier van periodieken is niet verplicht voort te gaan met het drukken wanneer de opdrachtgever 
niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de opdrachtgever meer dan éénmaal in gebreke
is geweest, kan de leverancier onverminderd zijn verdere rechten een redelijke zekerheidsstelling eisen 
alvorens voort te gaan met drukken.
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B. Voor zeefdrukwerk.

ARTIKEL XIII. Produktiemiddelen;
Zeefdrukvormen, negatieven, positieven, glasplaten werktekeningen e.d. blijven , tenzij deze door de 
opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van de leverancier. De leverancier is niet verplicht deze te bewaren,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bewaren kan in rekening worden gebracht.

ARTIKEL XIV. Afwijkingen;
1. Afwijkingen in door de leverancier gebruikte materialen of halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op

de levering van deze materialen of halffabrikaten betrekking hebbende verkoopvoorwaarden zijn geen 
reden voor afkeuring.

2. Waar de aard der materialen of halffabrikaten daartoe aanleiding geeft, aanvaardt de leverancier - ook 
zonder dat zulks aan de opdrachtgever is medegedeeld - geen aansprakelijkheid voor de houdbaarheid, 
hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking. Ten 
aanzien van materialen of halffabrikaten die door of namens de opdrachtgever zijn bijgeleverd wordt 
deze aansprakelijkheid steeds uitgesloten.

ARTIKEL XV. Reproduktierecht;
Het door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde drukwerk mag evenmin als een tot
het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, ook indien of voor zover op de 
vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welk procédé ook, zonder zijn toestemming niet 
worden gereproduceerd of nagemaakt.
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C. Voor chemigrafisch en fotolithografisch werk.

ARTIKEL XVI. Bijzondere offertes;
1. Niet vrijblijvende offertes zijn voor de prijzen twee maanden bindend, tenzij de tijdens de offerte geldende

prijzen voor chemigrafische, resp. fotolithografische produkten worden gewijzigd.
2. Opgaven voor levertijd zijn bij niet vrijblijvende offertes twee weken bindend.
3. Offertes zonder verstrekt model, alsmede begrotingen zijn altijd vrijblijvend.

ARTIKEL XVII Goedkeuring clichés resp. fotolitho's;
Chemigrafische, resp. fotolithografische produkten die door of in opdracht van de opdrachtgever in 
gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij bij het in gebruik nemen daarin een fout 
wordt geconstateerd, die - ook bij zorgvuldige controle door de opdrachtgever - redelijkerwijze niet kon 
worden geconstateerd voor de ingebruikneming.

ARTIKEL XVIII. Reklame-advertenties;
1. Het is toeleveringsbedrijven verboden reklameadvertenties te plaatsen.
2. Het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen kan een algemene ontheffing van dit verbod 

verlenen voor met name te noemen bladen, categorieën van bladen of drukwerken.
3. Het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen kan een bijzondere ontheffing verlenen, mits 

daarvoor goedkeuring bij haar wordt aangevraagd, 14 dagen voor het verschijnen der publikatie.

ARTIKEL XIX. Produktiemiddelen;
1. De voor de fabricage van reprografische produkten vervaardigde tussenprodukten blijven in het bezit en 

eigendom van de leverancier.
2. De leverancier is niet verplicht de in lid 1 bedoelde tussenprodukten te bewaren, indien daartoe door de 

opdrachtgever geen schriftelijke opdracht is verstrekt, en alsdan niet langer dan zes maanden na de 
vervaardiging.

3. Het bewaren van tussenprodukten kan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL XX. Afwijking rasters;
Geringe afwijkingen in het raster ten opzichte van het door de opdrachtgever verlangde raster kunnen 
geen reden voor afkeuring zijn.
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D. Voor binderijwerk.

ARTIKEL XXI. Offertes;
Iedere prijs is slechts geldend voor het aantal exemplaren van een werk, waarvoor de offerte is gedaan.

ARTIKEL XXII. Modellen en reis-modellen;
De kosten der modellen kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De kosten van 
reismodellen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL XXIII. Partij-, linnenband- of brocheerwerk;
1. De aanlevering van de vellen, bedoeld in het volgende lid moet geschieden op pallets, tenzij anders 

overeengekomen. De pallets blijven eigendom van de opdrachtgever.
2. De leverancier ontvangt de vellen van een werk, waarvan hem tevoren door of vanwege de opdrachtgever 

schriftelijk opdracht tot verwerking is gegeven, vergezeld van een tellijst.
3. De leverancier aanvaardt slechts de aansprakelijkheid voor het aantal exemplaren, hem ingevolge deze 

opdracht toegezonden, nadat hij het aantal vellen bij het vouwen en collationeren heeft kunnen 
controleren en hem per bindopdracht de volgende inschiet wordt verstrekt:
papiersoort en inschiet inschiet eerste en laatste vel, 
gramgewicht opplakkers, bedrukte schutbladen
Offset-, romandruk-, 
machinegestreken papier 
(geen houtvrij gesatineerd) e.d. 
60 t/m 110 g/m2 2% + 100 ex. 4% + 100 ex.
idem, 111 t/m 150 g/m2 2,5 % + 100 ex. 4,5% + 100 ex.
Papier 46 t/m 59 g/m2 en
kunstdrukpapier, 
houtvrij gesatineerd machine-
gestreken papier, 
onbewerkte stofomslagen 3% + 100 ex. 5% + 100 ex.
Papier t/m 45 g/m2 en 
gelamineerde of 
geverniste stofomslagen 4% + 150 ex. 6% + 150 ex.

4. Ingeval van buitengewone of onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden veroorzaakt door papier met een 
voor het betreffende object verkeerde looprichting, klevende c.q. smettende vellen /of bladen, krullend 
papier e.d. is de in lid 3 geregelde tabel niet van toepassing. Evenbedoelde tabel is evenmin van toepassing
bij verwerking van papier en/of karton met een gramgewicht hoger dan 150 g/m2 en bij oplagen kleiner 
dan 750 exemplaren.
Indien de tabel niet van toepassing is, dient de opdrachtgever en de leverancier de voorwaarden met 
betrekking tot de inschiet schriftelijk overeen te komen.

5. Ten aanzien van planovellen die langer dan twee jaar bij de leverancier op magazijn liggen, moet bij de in 
lid 3 genoemde percentages na deze termijn per jaar 1% worden opgeteld.

6. Indien de opdrachtgever wenst, dat de oplage niet terstond in haar geheel wordt gevouwen en het aantal 
vellen door in plano tellen wordt gecontroleerd, zo zijn de kosten, hieruit ontstaande, geheel voor 
rekening van de opdrachtgever.

7. Is de zending volgens bovenstaande voorwaarden ontvangen, zo is de leverancier gehouden het bestelde 
aantal exemplaren af te leveren, met terugzending van de eventueel overgehouden vellen en defecten.

8. Kan het aantal ontvangen vellen het bestelde aantal exemplaren niet opleveren, zo worden, indien de 
leverancier de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, bij de aflevering der partij de 
overschietende losse banden met de niet complete exemplaren en de defecte vellen afgeleverd, maar tegen
de volle prijs berekend.

9. De leverancier kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan door de 
opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen.
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10. Het juist benodigde aantal vellen moet aan het adres van de leverancier worden geleverd in plano 
boekbindersvellen, ergo met goede aanleg en ingeslagen, zoals met de leverancier is overeengekomen. 
Indien de opdrachtgever hiervan afwijkt, moeten de daaruit voortvloeiende kosten hem door de 
leverancier in rekening worden gebracht.

11. Indien aan de leverancier planovellen ter be- of verwerking worden toegezonden, die met een zgn. anti 
smetapparaat zijn bewerkt, aanvaardt de leverancier geen enkele aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid voor of in verband met het kleven, smetten of overzetten van de druk, tenzij vooraf 
schriftelijk aan de leverancier is meegedeeld, dat van een anti-smetapparaat is gebruikgemaakt en 
eventueel kleven, smetten of overzetten redelijkerwijs aan de schuld van de leverancier moet worden 
toegeschreven. De leverancier kan echter weigeren de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te 
aanvaarden.

12. Indien aan de leverancier papier, bedrukt papier of karton ter be- of verwerking wordt toegezonden, dat 
van een glanslaag is voorzien, aanvaardt de leverancier geen enkele aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid voor het loslaten, kleven, smetten of beschadigen van de glanslaag en eventueel het 
papier, bedrukte papier of karton, tenzij het loslaten, kleven, smetten of beschadigen aan de schuld van de
leverancier moet worden toegeschreven.

13. De binder verwerkt de afwerkingsmaterialen zo economisch mogelijk, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.

ARTIKEL XXIV. Bewaring;
1. Bewaring van zaken voor de opdrachtgever omvat het in opslag nemen en houden en het uit opslag halen 

van deze zaken, welke werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de 
toepasselijke regelingen.

2. Behoudens tijdig bericht van het tegendeel wordt een overeenkomst van bewaargeving en bewaarneming 
mede geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover zodanige overeenkomst uit de bindorder 
voortvloeit.

3. De leverancier is gerechtigd het in opslag nemen van werk te weigeren.

ARTIKEL XXV. Periodieke uitgaven;
1 a. Indien voor de levering van periodieke uitgaven aan anderen dan de drukkers niet schriftelijk een 

opzeggingstermijn is overeengekomen, moet hiervoor een opzeggingstermijn van drie maanden in 
acht genomen worden.

b. Indien het de levering van periodieke uitgaven aan drukkers betreft en niet schriftelijk een 
opzeggingstermijn is overeengekomen, geldt voor de desbetreffende uitgaven dezelfde 
opzeggingtermijn die van toepassing is tussen de drukker en zijn opdrachtgever.

c. Algehele opheffing van een uitgave moet worden aangekondigd met inachtneming van de leden 1a 
en 1b. van dit artikel. De opdrachtgever is verplicht de leverancier gedurende de opzegtermijn door te
betalen, alsof de uitgave werd voortgezet, tenzij hij aantoont dat hem dit niet mogelijk was, in welk 
geval hij is gehouden tot vergoeding van de winstderving.

d. De leverancier van periodieken is niet verplicht voort te gaan met het binden wanneer de 
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de opdrachtgever meer dan
éénmaal in gebreke is geweest, kan de leverancier onverminderd zijn verdere rechten, een redelijke 
zekerheidsstelling eisen alvorens voort te gaan met binden.
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Op alle overeenkomsten zijn de leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing

E. Voor werk van stencil- kantoorhoogdruk- en klein-offsetdrukbedrijven.

ARTIKEL XXVI. Betalingstermijn;
Leveringen geschieden tegen contante betaling, zonder aftrek van enige korting, tenzij tevoren anders is 
overeengekomen.

ARTIKEL XXVII. Eigendom hulpstoffen;
1. Drukplaten, fotografische platen, films, stempelplaten en stencils zijn onderdelen van de inventaris van 

het bedrijf van de leverancier en blijven als zodanig zijn eigendom, ook al zijn zij op rekening gesteld.
2. De leverancier is niet verplicht tot bewaring van deze hulpstoffen na uitvoering van de opdracht, tenzij 

anders is overeengekomen.

ARTIKEL XXVIII. Periodieke uitgaven;
Zie artikel XII.

ARTIKEL XXIX. Klachten
1. Wanneer door de opdrachtgever of door derden, handelende op zijn last, niet gehandeld wordt 

overeenkomstig gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zal de opdrachtgever de leverancier niet 
aansprakelijk kunnen stellen voor schade, tengevolge hiervan ontstaan.

2. Evenmin zal de opdrachtgever de leverancier de verplichting kunnen opleggen door bijzondere 
maatregelen de schade , ontstaan door oorzaken, in de vorige alinea genoemd, zoveel mogelijk te 
beperken, noch de leverancier aansprakelijk kunnen stellen voor het niet nemen van deze bijzondere 
maatregelen.

F. voor Rubberstempelfabricage.

ARTIKEL XXX. Risico bestelling;
De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering ener telefonische of onduidelijke 
opgegeven bestelling.
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