ALGEMENE
VERKOOPLEVERINGSVOORWAARDEN
LOOIJE PACKING

EN

zijn alle bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig en
onvoorwaardelijk tussen partijen van
kracht.
6.
Afwijking van deze voorwaarden
kan alleen schriftelijk. De overige
voorwaarden
waarvan
niet
uitdrukkelijk is afgeweken blijven
onverkort hun gelding houden. De
afwijking van deze voorwaarden geldt
slechts voor de bij die overeenkomst
bepaalde gevallen, tenzij die afwijking
in een volgende overeenkomst wordt
bevestigd.
7.
Indien
één
of
meerdere
bepalingen van deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overige
in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing en
zullen partijen in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen overeen
te komen, waarbij zo veel mogelijk het
doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht
genomen worden
8.
In geval van strijdigheid gaan de
bepalingen
in
de
schriftelijke
overeenkomst in rang voor die van
deze algemene voorwaarden.
9.
Ingeval deze voorwaarden ook
zijn gemaakt in een andere taal dan de
Nederlandse, is bij verschillen de
Nederlandse tekst steeds beslissend.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.
In deze algemene voorwaarden
wordt onder LOOIJE PACKING
verstaan: Looije Packing., kvknummer 61439746.
2.
Onder opdrachtgever wordt in
deze
algemene
voorwaarden
verstaan: de natuurlijke persoon, al
dan niet handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, of de
rechtspersoon die in verband met het
leveren van zaken en/of diensten door
Looije Packing dan wel het verrichten
van enige andere prestatie met Looije
Packing
een
overeenkomst
is
aangegaan of daarover met Looije
Packing in onderhandeling is.
3.
Deze algemene voorwaarden
zijn
van
toepassing
op
alle
aanbiedingen,
offertes
en
overeenkomsten
tussen
Looije
Packing en de opdrachtgever met
betrekking tot de levering van
roerende zaken en/of het verrichten
van diensten, bestaande uit onder
meer
uitzoeken,
verpakken,
schoonmaken, poetsen, commissieen aanverwante overeenkomst en uit
die overeenkomsten voortvloeiende
verbintenissen en voortbouwende
(nieuwe) overeenkomsten tussen
Looije Packing en haar opdrachtgever.
4.
Het gebruik of van toepassing
zijn van (algemene) voorwaarden van
de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.
Voor zover door partijen niet
uitdrukkelijk
bij
schriftelijke
overeenkomst anders wordt bepaald

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMST:
1.
Alle aanbiedingen van Looije
Packing
zijn
vrijblijvend
en
herroepelijk,
tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeld.
2.
Alle bij een aanbieding of offerte
verstrekte
informatie
en/of
specificaties
gelden
steeds
bij

Algemene voorwaarden Looije Packing, versie december 2020

1

benadering en zijn voor Looije Packing
slechts bindend indien dat uitdrukkelijk
en met die woorden schriftelijk is
bevestigd.
3. Alle door of namens Looije Packing,
vertegenwoordigers
van
Looije
Packing of andere voor Looije Packing
optredende tussenpersonen, gedane
aanbiedingen
kennen
een
geldigheidstermijn van 3 maanden
(één seizoen). Indien de overeenkomst
niet binnen deze termijn conform het
bepaalde in artikel 2 lid 4 tot stand
komt,
danwel
de
schriftelijke
bevestiging van de opdrachtgever
inhoudelijk afwijkt van de door Looije
Packing gedane aanbieding, dan komt
de overeenkomst eerst tot stand indien
en zodra een bevoegde functionaris
van Looije Packing de overeenkomst
conform lid 4 van dit artikel uitdrukkelijk
schriftelijk heeft bevestigd.
4. Een overeenkomst komt tot stand
zodra deze door een bevoegde
functionaris van Looije Packing
schriftelijk
is
bevestigd.
De
opdrachtbevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te
geven, tenzij de opdrachtgever
binnen twee dagen na ontvangst van
de opdrachtbevestiging schriftelijk
bezwaar maakt. Offertes van Looije
Packing vormen de overeenkomst bij
gebrek aan een nadere schriftelijke
overeenkomst en vormen in dat geval
dan het enig geldend document van
overeenkomst.
Overeenkomsten
worden eveneens geacht tot stand te
zijn gekomen indien en zodra Looije
Packing een aanvang heeft gemaakt
met haar werkzaamheden. Alle
overeenkomsten worden geacht tot
stand te zijn gekomen in de plaats van
vestiging van Looije Packing
5. Indien Looije Packing met twee of
meer
(rechts)personen
een

overeenkomst sluit, is ieder dezer
(rechts)personen
hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van
de verplichtingen die voor hen uit die
overeenkomst jegens Looije Packing
voortvloeien.
6. Opdrachtgever is ook dan aan een
opdracht gebonden, indien de
opdracht aan Looije Packing is
verstrekt
door
een
door
opdrachtgever
ingeschakelde
hulppersoon.
7. Overeenkomsten
gesloten
door
(handels)vertegenwoordigers
van
Looije Packing of andere voor Looije
Packing optredende tussenpersonen
zijn voor Looije Packing niet bindend
tenzij een bevoegde functionaris van
Looije Packing de overeenkomst
uitdrukkelijk
schriftelijk
heeft
bevestigd aan de opdrachtgever.
8. Wijzigingen van en aanvullingen op
de
overeenkomst
door
de
opdrachtgever zijn slechts bindend
indien zij door een bevoegde
functionaris van Looije Packing
schriftelijk zijn bevestigd. Aan
eventuele mondelinge afspraken
kunnen geen rechten worden
ontleend.
ARTIKEL
3
UITVOERING
OVEREENKOMST
1. De opdrachtgever zorgt er voor dat
Looije Packing tijdig beschikt over alle
gegevens
en
bescheiden
die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de overeenkomst. Indien mocht
blijken dat de door opdrachtgever
verstrekte informatie niet juist, niet
volledig en/of niet betrouwbaar is, zijn
alle extra kosten die Looije Packing
daardoor in verband met de uitvoering
van de overeenkomst moet maken
voor rekening van de opdrachtgever,
onverminderd de gehoudenheid van
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opdrachtgever om Looije Packing
tegenover derden te vrijwaren voor
aanspraken.
2. Een opdracht aan Looije Packing
impliceert de bevoegdheid voor Looije
Packing om waar nodig derden in te
schakelen
en
eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden
mede
namens
de
opdrachtgever te aanvaarden.
3. Ten aanzien van door derden
vervaardigde
producten
danwel
(onder)delen van producten is Looije
Packing jegens de opdrachtgever
slechts als doorleverancier te
beschouwen en is Looije Packing niet
gehouden jegens de opdrachtgever
voor meer in te staan dan waarvoor
de ingeschakelde derde jegens Looije
Packing instaat.

transportkosten, van lonen, van
werkgeverslasten,
sociale
verzekeringen, van de met andere
arbeidsvoorwaarden
gemoeide
kosten, invoering van nieuwe en/of
bestaande overheidsheffingen, in- en
uitvoerrechten of andere heffingen
en/of belastingen in binnen- en
buitenland, of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en
ander vergelijkbaar zijn.
3.
De in een aanbod genoemde
prijzen hebben slechts betrekking op
die werkzaamheden en/of leveringen
welke uitdrukkelijk in het aanbod
worden omschreven.
4. Eventuele
transportkosten,
verzendkosten, verzekeringskosten
en alle andere in verband met de (af)levering te maken kosten zijn niet in de
prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
5. Looije Packing is niet gehouden een
overeenkomst gestand te doen tegen
een vermelde prijs die duidelijk berust
op een druk- of schrijffout.

ARTIKEL 4: PRIJZEN
Prijsopgaven worden steeds gedaan
op basis van de op het tijdstip van het
aanbod geldende prijzen. Tenzij
schriftelijk anders vermeld zijn de
prijzen in euro’s en exclusief (interne)
transportkosten. De opgegeven prijzen
zijn excl. omzetbelasting en andere
heffingen, belastingen en rechten van
overheidswege. Een wijziging van het
van toepassing zijnde btw-tarief zal te
allen tijde en in alle gevallen voor
rekening
en
risico
van
de
opdrachtgever zijn en wordt door Looije
Packing
eenzijdig
en
prompt
doorberekend aan de opdrachtgever.
2. Looije Packing is gerechtigd de
overeengekomen prijs te
verhogen indien een of meer van de
volgende omstandigheden zich na het
sluiten
van
de
overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van
materialen of diensten die voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig
zijn,
stijging
van
verzend-/
1.

ARTIKEL 5: PLAATS EN WIJZE VAN
LEVERING
1.

Algemene voorwaarden Looije Packing, versie december 2020

3

Tenzij schriftelijk iets anders is
overeengekomen zijn termijnen naar
beste weten vastgesteld en zullen
zoveel mogelijk in acht worden
genomen. Zij zijn evenwel nimmer
bindend of fataal.
De enkele
overschrijding van een genoemde
termijn brengt Looije Packing niet in
verzuim. Looije Packing is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van
overschrijding van een termijn.
Overschrijding van een termijn geeft
de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding en/of geheel of
gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.

In geval van een koopovereenkomst
is Looije Packing, indien een gedeelte
van de bestelling gereed is, vrij te hare
keuze dit gedeelte af te leveren of te
wachten totdat de gehele bestelling
gereed is. Indien niet uitdrukkelijk
overeengekomen is dat de aflevering
uit voorraad zal geschieden, heeft
Looije Packing het recht om af te
leveren uit voorraad van derden.
Tenzij anders is overeengekomen
vindt levering plaats vanaf de bedrijfsc.q. opslagruimte (pakstation) van
Looije Packing.
3. Het risico gaat, voor zover de wet dit
toelaat, over op opdrachtgever zodra
de
zaken
de
bedrijfsc.q.
opslagruimte van Looije Packing
hebben verlaten of zodra de zaken
ten behoeve van de opdrachtgever
zijn afgezonderd bij Looije Packing of
een derde en bericht is gedaan of
gestuurd dat het gekochte voor
aflevering gereed is, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Het
transportrisico
is
voor
de
opdrachtgever.
Indien
is
overeengekomen dat het vervoer
door of vanwege Looije Packing zal
geschieden, vindt afname plaats op
het moment van levering op de
overeengekomen plaats.
4. Opdrachtgever zal de zaken en/of
diensten afnemen zodra Looije
Packing deze aanbiedt. Weigert
opdrachtgever niettemin de zaken
en/of diensten in ontvangst te nemen,
dan is Looije Packing gerechtigd de
geleverde zaken op eigen terrein dan
wel
elders
op
kosten
van
opdrachtgever
op
te
slaan,
onverminderd de verplichting van de
opdrachtgever tot betaling van de
overeengekomen kosten. Indien de
opdrachtgever
niet
aan
zijn
betalingsverplichting voldoet is Looije

2.

5.

6.

7.

Packing daarnaast, geheel ter vrije
keuze van Looije Packing, gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden en zal
opdrachtgever gehouden zijn aan
Looije Packing de kosten, schaden en
renten ter zake volledig te vergoeden.
Aanvullende afspraken, wijzigingen of
externe omstandigheden waarop
Looije Packing geen invloed heeft,
kunnen leiden tot verlenging van de
door
partijen
overeengekomen
tijdsplanning.
Extra werkzaamheden en kosten aan
de zijde van Looije Packing als gevolg
van aanvullende afspraken of
wijzigingen
of
externe
omstandigheden
waarop
Looije
Packing geen invloed heeft mogen
aan
opdrachtgever
worden
doorberekend.
Onverminderd het elders in deze
voorwaarden met betrekking tot
verlenging van de levertijd bepaalde
wordt de levertijd verlengd met de
duur van de vertraging die aan de
zijde van Looije Packing ontstaat ten
gevolge van het niet voldoen door de
opdrachtgever aan enige uit de
overeenkomst of enige andere, al dan
niet samenhangende overeenkomst
voortvloeiende verplichting en/of
enige
van
hem
te
vergen
medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL
6:
HOEVEELHEID

GELEVERDE

1.
De geleverde hoeveelheid wordt
voor wat betreft aantal en gewicht,
alsmede
publieken/of
privaatrechtelijk
voorgeschreven
eisen geacht te voldoen aan hetgeen
is overeengekomen respectievelijk
voorgeschreven, behoudens door de

Algemene voorwaarden Looije Packing, versie december 2020

4

opdrachtgever
tegenbewijs.

te

ARTIKEL
EIGENDOMSVOORBEHOUD

leveren

voor de opdrachtgever houden, weg
te halen of weg te doen halen. De
opdrachtgever is verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen.
5. Indien derden enig recht op de onder
eigendomsvoorbehoud
geleverde
zaken willen vestigen of doen gelden,
is de opdrachtgever verplicht Looije
Packing hiervan zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden
op de hoogte te stellen.
6. De
opdrachtgever verplicht zich
binnen
redelijke
grenzen
medewerking te verlenen aan alle
maatregelen die Looije Packing ter
bescherming
van
haar
eigendomsrecht met betrekking tot de
geleverde zaken wil treffen.

7:

Door Looije Packing geleverde
zaken blijven in eigendom van Looije
Packing tot het moment van volledige
betaling van alle vorderingen van
Looije Packing op opdrachtgever uit
hoofde van tussen partijen gesloten
overeenkomsten, met inbegrip van
rente en kosten.
2. Zolang
de eigendom niet op
opdrachtgever is overgegaan mag
deze de zaken niet verpanden of aan
derden enig recht daarop verlenen.
3. Door Looije Packing geleverde zaken
die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening
van
de
opdrachtgever worden doorverkocht.
Opdrachtgever
verbindt
zich,
vorderingen die hij jegens zijn
afnemers verkrijgt niet aan derden te
cederen of te verpanden zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van Looije Packing.
Opdrachtgever verbindt zich verder,
voornoemde vorderingen op eerste
verzoek van Looije Packing aan haar
te verpanden op de wijze aangegeven
in art. 3:239 BW tot meerdere
zekerheid van betaling van zijn
vorderingen uit welke hoofde dan ook
op opdrachtgever.
4. Indien
de
wederpartij
zijn
verplichtingen
niet
nakomt
of
gegronde vrees bestaat dat hij zulks
niet zal doen, is Looije Packing
gerechtigd geleverde zaken waarop
het
in
lid
1
bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, bij de
opdrachtgever of derden die de zaak
1.

ARTIKEL 8. RETENTIERECHT EN
PANDRECHT
1. Looije Packing mag, tot het moment
waarop opdrachtgever al haar
verplichtingen
jegens
Looije
Packing is nagekomen, jegens
eenieder voor rekening en risico van
opdrachtgever zaken, documenten
en gelden waarover Looije Packing
in
het
kader
van
haar
overeenkomsten met opdrachtgever
de beschikking krijgt, vasthouden.
2. Alle zaken, documenten en gelden
die Looije Packing uit welke hoofde
dan ook onder zich heeft of zal
krijgen, strekken tot onderpand van
alle vorderingen die zij ten laste van
opdrachtgever heeft of zal krijgen.
3. Looije Packing kan de haar in de
leden 1 en 2 toegekende rechten
eveneens uitoefenen voor hetgeen
opdrachtgever nog verschuldigd is
in
verband
met
andere
overeenkomsten.
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ARTIKEL 9: OVERMACHT
1.

2.

het bijzijn van de chauffeur. Hierbij
dient de opdrachtgever na te gaan
of de geleverde producten aan de
overeenkomst beantwoordt, te
weten:
a. of de geleverde producten op de
overeengekomen
wijze
zijn
verwerkt;
b. of de afgeleverde zaken voldoen
aan de (kwaliteits-)eisen die gesteld
mogen
worden
voor
het
toepasselijke normaal gebruik en/of
de
toepasselijke
handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft
kwantiteit (aantal, hoeveelheid,
gewicht) overeenstemmen met
hetgeen is overeengekomen. Indien
de tekortkoming minder dan 5% van
het
totaal
bedraagt,
zal
opdrachtgever gehouden zijn het
geleverde volledig te accepteren.
2. Eventuele
tekortkomingen
of
beschadigingen welke bij aflevering
aanwezig
zijn
dient
de
opdrachtgever op de afleverbon,
factuur
en/of
de
vervoersdocumenten te (laten)
vermelden, bij gebreke waarvan
reclames dienaangaande niet meer
in behandeling worden genomen.

Onverminderd de haar verder
toekomende rechten heeft Looije
Packing, indien zij door overmacht
wordt verhinderd de overeenkomst
uit te voeren of tijdig uit te voeren,
het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, ter keuze aan Looije
Packing zonder dat Looije Packing
tot enige schadevergoeding of
anderszins gehouden is. Met
overmacht worden gelijkgesteld
onvoorziene omstandigheden met
betrekking tot machines, personen
en/of materiaal waarvan Looije
Packing zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst daardoor onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat
naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden
gevergd.
Indien Looije Packing bij het
intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.

3. Indien de levering geschiedt in het
pakstation, dient de opdrachtgever
de zaken direct te controleren
conform lid 1 van dit artikel.
4. Indien de zaken bij een derde
worden afgeleverd, die deze houdt
c.q.
zal
houden
voor
de
opdrachtgever, is de opdrachtgever
verplicht de in lid 1 van dit artikel
bedoelde inspectie uit te voeren of te
doen uitvoeren op de dag van
aflevering.
5. Indien de opdrachtgever wenst te
reclameren is hij op verval van

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN
VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Bij levering door Looije Packing
dient
de
opdrachtgever
de
geleverde zaken te controleren in
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rechten gehouden dit schriftelijk en
onder opgave van de feiten waarop
deze klachten betrekking hebben
aan Looije Packing te melden en wel
zo spoedig mogelijk na de
ontdekking van de tekortkoming of
nadat
hij
de
tekortkoming
redelijkerwijs
had
moeten
ontdekken, doch uiterlijk binnen 24
uur na aflevering.
6. Ieder recht om te klagen vervalt
indien en zodra opdrachtgever het
geleverde in gebruik neemt,
bewerkt, wijzigt, doorlevert, met
andere zaken vermengt of niet goed
conserveert.
7. Klachten zijn niet toegestaan ter
zake van in de handel en de branche
gebruikelijke of geringe afwijkingen
in
kleuren,
kwaliteiten,
samenstellingen,
dikte,
hoeveelheden, jaartallen, e.d., tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen
8. Looije Packing is slechts verplicht
kennis te nemen van ingediende
klachten, indien opdrachtgever aan
al zijn contractuele verplichtingen
jegens Looije Packing, uit welke
hoofde dan ook, heeft voldaan.
Opdrachtgever
zal
zijn
verplichtingen
niet
kunnen
opschorten of verrekenen in
verband met een door hem
ingediende klacht, behoudens voor
zover bepalingen van dwingend
recht zich hiertegen verzetten
9. In geval van reclame dient de
desbetreffende partij in zijn geheel
aanwezig te blijven en dient
opdrachtgever Looije Packing in de
gelegenheid te stellen de zaken te
(laten) bezichtigen c.q. inspecteren.
10.
De opdrachtgever is gehouden
te allen tijde als een zorgvuldig

schuldenaar voor het behoud van de
zaken te zorgen.
11.
Indien
de
klachten
van
opdrachtgever, mede gelet op het
hierboven bepaalde, gegrond zijn,
zal Looije Packing na overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor het
binnen redelijke termijn herleveren
van een zaak van dezelfde of
vergelijkbare soort. Opdrachtgever
zal de vervangen zaken of
onderdelen desgevraagd aan Looije
Packing overdragen. Gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst door opdrachtgever
is slechts mogelijk met medewerking
van Looije Packing.
12.
Indien
de
klachten
van
opdrachtgever, mede gelet op het
hierboven bepaalde, gegrond zijn,
maar het binnen redelijke termijn
herleveren van de zaak of dienst niet
mogelijk is, is Looije Packing
gerechtigd een zaak of dienst van de
dichtstbijzijnde soort te leveren dan
wel een redelijke prijsreductie toe te
passen. Gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst
door opdrachtgever is slechts
mogelijk met medewerking van
Looije Packing.
13.
Behoudens in geval van eigen
opzet of grove nalatigheid is Looije
Packing niet aansprakelijk voor
meer of welke schade of welke
verplichting dan ook, die voor
opdrachtgever en/of derden mocht
ontstaan als gevolg van het feit dat
herleveren van een zaak niet
mogelijk is en Looije Packing een
zaak van de dichtstbijzijnde soort
levert.
14. Opdrachtgever is verplicht om de
door Looije Packing ter controle aan
opdrachtgever toegezonden labels
en/of
etiketten
en/of
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productinformatie tijdig, dat wil
zeggen binnen de door Looije
Packing gestelde termijn, te
controleren en Looije Packing
dienovereenkomstig schriftelijk te
informeren.
Indien
de
opdrachtgever hiertoe niet tijdig
overgaat, gaat Looije Packing uit
van de juistheid van de door haar
gehanteerde labels en/of etiketten
en/of productinformatie. Looije
Packing is niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook, die hierdoor
voor opdrachtgever en/of derden
mocht ontstaan.

4.

ARTIKEL
11:
AANSPRAKELIJKHEID Looije Packing
1. Ingeval
Looije
Packing
toerekenbaar is tekortgeschoten in
de nakoming van enige op haar
rustende verplichting of jegens
opdrachtgever een onrechtmatige
daad heeft gepleegd is Looije
Packing,
behoudens
haar
verplichtingen uit hoofde van een
eventuele door haar verstrekte
garantie, jegens opdrachtgever voor
door deze in verband daarmee
geleden
schade
slechts
aansprakelijk indien opdrachtgever
bewijst dat deze schade is te wijten
aan de opzet of grove schuld van
Looije Packing dan wel van diens
leidinggevende ondergeschikten.
2. Looije Packing is niet aansprakelijk
voor bedrijfsschade, zaakschade,
personenschade of welke andere
schade dan ook, die direct of
indirect, voor opdrachtgever en/of
derden mochten ontstaan.
3. Indien aansprakelijkheid van Looije
Packing onder lid 1 moet worden
aangenomen
is
de
aansprakelijkheid
van
Looije
Packing beperkt tot de schade die

5.

6.

7.
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als mogelijk gevolg van de tot
vergoeding verplichtende handeling
voorzienbaar was met als maximum
het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van de door haar
gesloten
aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico dat
volgende de polisvoorwaarden niet
ten laste van de verzekeraar komt.
Looije
Packing
is
nimmer
aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van door de opdrachtgever
ingeschakelde derden en/of de
kwaliteit van door opdrachtgever
gebruikte of verwerkte materialen of
van het gebruik van de door
opdrachtgever aan Looije Packing
verstrekte materialen of werktuigen
(w.o. heftrucks).
Looije
Packing
is
nimmer
aansprakelijk voor schade van
welke aard dan ook, doordat Looije
Packing is uitgegaan van de door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige informatie of
doordat de opdrachtgever niet tijdig
de benodigde gegevens heeft
verstrekt aan Looije Packing.
Onverminderd hetgeen elders in
deze algemene voorwaarden is
bepaald, is Looije Packing voor
zaken en/of diensten die zij van
derden heeft betrokken, nimmer
verder aansprakelijk dan voor zover
deze derden jegens Looije Packing
aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
Opdrachtgever vrijwaart Looije
Packing en de door deze bij de
uitvoering van haar verplichtingen
ingeschakelde
(hulp)personen
tegen alle aanspraken van derden
uit hoofde van door deze derden
geleden schade voortvloeiende uit
of
samenhangende
met
de
uitvoering door Looije Packing van

de overeenkomst, het gebruik door
opdrachtgever van de door Looije
Packing
geleverde
zaken,
gerealiseerde werken en verrichte
diensten, tenzij sprake is van opzet
of grove schuld aan de kant van
Looije Packing en/of de door deze
bij
de
uitvoering
van
de
overeenkomst
ingeschakelde
(hulp)personen.
8. Looije
Packing
bedingt
alle
wettelijke
en
contractuele
verweermiddelen die zij ter afwering
van haar eigen aansprakelijkheid
jegens opdrachtgever kan inroepen,
mede ten behoeve van haar
ondergeschikten
en
nietondergeschikten
voor
wier
gedragingen zij ingevolge de wet
aansprakelijk zou zijn.
9. Eventuele
(rechts-)vorderingen
dienen voorts op straffe van verval
uiterlijk 1 jaar na levering van de
overeengekomen diensten en/of
zaken in rechte aanhangig te zijn
gemaakt.

staan, bij gebreke waarvan Looije
Packing het recht heeft de
emballage niet mee te nemen of de
kosten door te berekenen.
3. Niet via Looije Packing geleverde
emballage
wordt
alleen
teruggenomen voor zover Looije
Packing
de
desbetreffende
producten in haar eigen assortiment
voert.
ARTIKEL 13: BETALING
1. Opdrachtgever dient de factuur
zonder aftrek van enige korting of
schadevergoeding of verrekening
van andere vorderingen en zonder
opschorting, binnen veertien dagen
na factuurdatum te voldoen op een
door Looije Packing aangewezen
bank- of girorekening, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn
zijn overeengekomen. Evenzo is de
opdrachtgever zonder aftrek van
enige korting of schadevergoeding
of
verrekening
en
zonder
opschorting
gehouden
andere
verplichtingen na te komen binnen
gerede tijd.
2. Reclames
wegens
verrichte
leveranties geven opdrachtgever
nimmer het recht op opschorting van
diens
betalingsverplichting
en
evenmin op verrekening.
3. Door
opdrachtgever
gedane
betalingen strekken in de eerste
plaats tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en
pas daarna tot voldoening van de
oudste openstaande en opeisbare
facturen, zelfs indien de wederpartij
vermeldt dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.
4. De betalingstermijn zoals genoemd
in artikel 11.1. is een fatale termijn.
Bij niet-tijdige betaling is de
opdrachtgever dan ook zonder

ARTIKEL 12: EMBALLAGE
1. Via Looije Packing geleverde
emballage, waaronder gerekend
worden pallets, kratten en dozen,
waarop statiegeld is berekend,
wordt retour genomen tegen de op
het
moment
van
teruggave
geldende factuurprijs, eventueel
verhoogd
met
een
vaste
emballagevergoeding volgens de
daarvoor geldende regeling. Het in
te leveren fust dient zodanig schoon
en fris te zijn dat het geschikt is voor
(her)gebruik voor verse eetbare
tuinbouwproducten.
2. Bij het retourneren van emballage
via eigen transportmiddelen van
Looije Packing dient de emballage
gesorteerd voor transport gereed te
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ingebrekestelling in verzuim en is
Looije Packing gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur de
wettelijke handelsrente in rekening
te brengen.
5. De vordering tot betaling van de
overeengekomen prijs is direct
opeisbaar
wanneer
de
opdrachtgever
in
staat
van
faillissement
wordt
verklaard,
surseance van betaling aanvraagt,
een
aanvraag
tot
zijn
ondercuratelestelling
aanhangig
wordt gemaakt, enig beslag op zijn
goederen of vorderingen wordt
gelegd, de opdrachtgever overlijdt
of, indien deze een vennootschap
onder
firma,
een
besloten
vennootschap of een naamloze
vennootschap is, deze in liquidatie
komt, wordt ontbonden of een
andere vennoot krijgt.
6. Indien de opdrachtgever met enige
betaling aan Looije Packing achter
is (ook al is dit ten gevolge van een
andere overeenkomst) dan worden
alle door de opdrachtgever aan
Looije Packing te betalen bedragen
tot het volle bedrag terstond
opeisbaar, ongeacht de stand der
opdrachten. In dat geval is de
uitvoering van elke overeenkomst
tussen partijen door Looije Packing
op te schorten tot binnen een door
Looije Packing te stellen termijn
betaald is hetgeen opeisbaar is
geworden.
7. Bij
overschrijding
van
de
betalingstermijn bedoeld in lid 1, is
opdrachtgever, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, vanaf de
vervaldag een contractuele rente
van 2% per maand of gedeelte van
een maand verschuldigd. Telkens
na afloop van een jaar wordt het
bedrag
waarover
de
vertragingsrente wordt berekend,

vermeerderd met de over dat jaar
verschuldigde rente. Opdrachtgever
is
voorts
verschuldigd
de
gerechtelijke
kosten
en
buitengerechtelijke kosten welke
forfaitair zijn bepaald op 15% van
het
te
vorderen
bedrag,
onverminderd het recht van Looije
Packing om de daadwerkelijk
gemaakte
kosten,
waaronder
eventuele gerechtelijke kosten, aan
opdrachtgever in rekening te
brengen, indien deze het aldus
berekende bedrag te boven
mochten gaan. Indien de wettelijke
rente in een bepaalde periode hoger
is dan de contractuele rente, geldt
voor die periode de wettelijke rente
in plaats van contractuele rente.
Onder gerechtelijke kosten worden
onder meer begrepen alle kosten tot
inning van de vordering, zoals de
kosten van beslag, proceskosten en
kosten
van
een
faillissementsaanvraag.
8. Looije Packing is gerechtigd
alvorens te beginnen met de
uitvoering van de overeenkomst of
de overeenkomst voort te zetten,
voldoende zekerheid voor het
nakomen
van
de
betalingsverplichtingen
van
opdrachtgever te bedingen. Bij ieder
verzuim is de opdrachtgever
verplicht om naar het oordeel van
Looije
Packing
voldoende
zekerheden,
waaronder
inpandgeving, te verstrekken ter
nakoming
van
de
betalingsverplichtingen.
De
aangeboden zekerheid zal zodanig
moeten zijn dat de vordering met de
eventueel daarop vallende rente en
kosten behoorlijk gedekt is.
9. Ingeval de opdrachtgever de op
hem rustende verplichting om
goederen
tijdig
op
de
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overeengekomen
plaats
van
aflevering af te nemen niet nakomt
of niet zal nakomen, is Looije
Packing
bevoegd
om
deze
goederen voor rekening en risico
van de opdrachtgever op te slaan of
op een geschikte wijze te verkopen
en het hem verschuldigde op de
opbrengst te verhalen, mits hij de
opdrachtgever heeft aangemaand
om de goederen alsnog binnen 5
werkdagen af te nemen. Looije
Packing is bevoegd het aan de
opdrachtgever
uit
te
keren
overschot
te
voldoen
door
verrekening, ook gedurende diens
surséance of faillissement

schadevergoeding
of
garantie
gehouden is, doch onverminderd de
verdere toekomende rechten van
Looije Packing.
2. Indien Looije Packing de uitvoering
van de overeenkomst opschort en
later deze alsnog uitvoert is
opdrachtgever verplicht de schade
welke Looije Packing heeft geleden
aan haar te vergoeden.
3. Wanneer
Looije
Packing
de
overeenkomst
ontbindt
is
de
opdrachtgever
of
diens
rechtsopvolger aansprakelijk voor
alle door Looije Packing geleden
schade, onder meer bestaande uit
winstderving,
geleden
verlies,
productschade, kosten en renten,
transportkosten,
gederfde
c.q.
betaalde commissie, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, alsmede
alle verdere direct of indirect met de
koop verband houdende kosten.
4. Elke vordering welke Looije Packing
ten laste van opdrachtgever heeft of
krijgt,
wordt
in
geval
van
toerekenbare tekortkoming zijdens
opdrachtgever dadelijk opeisbaar.

ARTIKEL 14: ONTBINDING EN
AANSPRAKELIJKHEID
OPDRACHTGEVER
1.

In geval opdrachtgever enige
verplichting jegens Looije Packing
niet, niet behoorlijk of niet tijdig
nakomt, een schuldenregeling met
zijn schuldeisers treft, surseance
van betaling vraagt of een
vergelijkbare procedure ondergaat,
in staat van faillissement wordt
verklaard, zijn bedrijf sluit of
overdraagt en overlijdt of onder
curatele wordt gesteld of, indien hij
een vennootschap is, ontbonden
wordt, alsmede indien executoriaal
beslag te zijnen laste wordt gelegd,
wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Looije
Packing
het
recht
zonder
ingebrekestelling
en
zonder
gerechtelijke
tussenkomst
de
uitvoering van de overeenkomst op
te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of door opzegging te doen eindigen,
zulks ter keuze aan Looije Packing,
zonder dat Looije Packing tot enige

ARTIKEL
15: INDUSTRIEEL EN
INTELLECTUEEL
EIGENDOMSRECHT
1. Looije
Packing
behoudt
zich
eventuele rechten van intellectuele
en/of industriële eigendom (merken)
in verband met door haar geleverde
producten uitdrukkelijk voor.
2. Aan Looije Packing geleverde zaken
mogen geen inbreuk maken op enig
octrooi,
licentie,
auteursrecht,
kwekersrecht,
geregistreerde
tekening of ontwerp, handelsmerk of
handelsnaam. Leverancier vrijwaart
Looije
Packing
en
haar
opdrachtgever voor alle aanspraken
van dien aard en verbindt zich
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onherroepelijk
alle
daardoor
veroorzaakte schade te vergoeden.
ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten met Looije
Packing gesloten, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
2. De
Nederlandse
tekst
is
maatgevend. Voor transacties met
het buitenland geldt dat de
toepasselijkheid van de zogeheten
‘Eenvormige
Koopwetten’
uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat
het ‘Weense Koopverdrag’ wel van
toepassing zal zijn, doch met
uitzondering van artikelen 39, 50 en
52 van dat verdrag.
ARTIKEL 17 : GESCHILLEN
1.

2.

Alle geschillen uit met Looije
Packing gesloten overeenkomsten
voortvloeiende,
waaronder
begrepen de vordering tot betaling
van achterstallige bedragen, zullen
bij uitsluiting van iedere andere
instantie door de bevoegde rechter
van de plaats van vestiging van
Looije Packing worden berecht.
Partijen kunnen, in afwijking van het
bepaalde in lid 1, schriftelijk
overeenkomen de beslechting van
het geschil door een andere
instantie te doen plaatsvinden.
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