
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 

FRAPAK PACKAGING B.V., Werktuigweg 20, 

gevestigd te Zeewolde (Nederland) 

 
1. ALGEMEEN - CONTRACTTAAL - VOORRANG VAN DE NEDERLANDSE VERSIE 

1.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend 

deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen hiervan dienen 

uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen. 

1.2. Onder "wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke 

of rechtspersoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten of 

wenst te sluiten. 

1.3. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverminderd 

van kracht, tenzij ze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. 

1.4. In geval van verschillen tussen de taalversies van de Algemene Voorwaarden is de 

Nederlandse tekst bepalend. De vertaling van de Algemene Voorwaarden dient 

uitsluitend ter informatie. 

 
2. OFFERTES 

2.1. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend. 

2.2. Het toezenden van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot 

levering of aanvaarding van de bestelling, tenzij er sprake is van een onherroepelijk 

aanbod en wederpartij duidelijk maakt dit aanbod te aanvaarden.  Onze standaard 

documentatie zoals fabriekstekeningen, beschrijvingen, instructies en certificaten 

wordt kosteloos verzonden, tenzij anders vermeld. 

2.3  De bestelling of aanvaarding van de levering en de dienst geldt als aanvaarding van 

deze algemene voorwaarden 

 
3. AFWIJKENDE MATEN 

3.1. Informatie over afmetingen, gewicht, inhoud en kleur van onze producten is 

gebaseerd op gemiddelde waarden. Afwijkingen van de gebruikelijke en/of passende 

tolerantie van de producten bij levering, rechtvaardigen geen aanspraak op reclame, 

vervangende levering, schadevergoeding of enige andere aanspraak voor 

wederpartij. 

3.2. Afwijkingen in hoeveelheden tot 10 (tien) % bij levering moeten door wederpartij 

worden aanvaard. Deze afwijkingen zullen (voor zover bekend) bij bevestiging van 

de bestelling worden meegedeeld. 

 
4. OVEREENKOMST 

4.1. Een overeenkomst met ons komt, behoudens de navolgende omstandigheden, pas 

rechtsgeldig tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben 

bevestigd. 

De opdrachtbevestiging geldt als correcte en volledige weergave van de 

overeenkomst. 

4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede 

(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen binden ons alleen ingeval wij deze 

schriftelijk hebben bevestigd. 

4.3. In geval van eventuele wijziging van bestellingen of (gedeeltelijke) annulering van 

bestellingen door wederpartij, zijn wij bevoegd de daaraan verbonden (extra) kosten 

aan wederpartij in rekening te brengen en de levertijd opnieuw vast te stellen. Het 

voorgaande geldt alleen onder het voorbehoud dat wij voorafgaand schriftelijk 

toestemming verlenen en tegen vergoeding van de reeds door ons verrichte diensten. 



 
5. PRIJZEN 

5.1. Tenzij anders vermeld, behouden wij ons het recht voor alle aangegeven prijzen te 

wijzigen 

5.2. Tenzij anders vermeld: 

- zijn onze prijzen per 1.000 stuks; 

- zijn onze prijzen gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale 

heffingen en belastingen, vrachtprijzen, verzekeringspremies en overige kosten 

die gelden op het moment waarop de offerte wordt afgegeven of op de datum 

waarop de bestelling wordt gedaan; 

- zijn onze prijzen gebaseerd op een levering DAP; 

- zijn onze prijzen exclusief btw en - tenzij anders overeengekomen - inclusief 

douanerechten, andere belastingen, heffingen en vergoedingen. Een eventuele 

verhoging van de douanerechten met meer dan 0,5% wordt doorberekend; 

- zijn in onze prijzen de kosten van verpakking, in- en uitladen, transport en 

verzekering inbegrepen; 

- zijn onze prijzen in euro's, waarbij stijging van de wisselkoers tussen de 

orderbevestiging en de levering van meer dan 5% kan worden doorberekend. 

5.3. Wij hebben het recht prijsverhogingen door te berekenen Indien de prijsverhoging 

meer dan 10% bedraagt, heeft wederpartij het recht de overeenkomst te 

ontbinden. 

 
6. LEVERING, LEVERTIJD, TRANSPORT, OVERGANG VAN RISICO, VERPAKKING 

6.1. De levertijden zijn geen vaste levertijden. Ze zijn altijd bij benadering. Overschrijding 

van de levertijd binnen redelijke grenzen geeft wederpartij niet het recht de 

bestelling/overeenkomst te annuleren dan wel schadevergoeding te vorderen in 

verband met kosten of schade die als gevolg van de overschrijding zijn gemaakt of 

geleden. Overmacht als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals vertragingen 

van de levering aan leveranciers, bedrijfsstoornissen buiten onze schuld, 

vertragingen bij het transport, blijven onverlet en geven recht op levering per eerst 

mogelijke datum. 

6.2. Wederpartij is verplicht het te leveren goed dan wel de verpakking, onmiddellijk na 

(af)levering te controleren op mogelijke gebreken of zichtbare beschadigingen 

Wederpartij dient eventuele gebreken of beschadigingen van het geleverde goed 

en/of de verpakking, die bij (af)levering aanwezig zijn, op de afleveringsbon, de 

factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden; bij gebreke daarvan 

wordt aangenomen dat wederpartij het geleverde goed heeft geaccepteerd. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 worden desbetreffende klachten niet meer 

in behandeling genomen 

6.3. Klachten met betrekking tot onjuiste leveringen door ons moeten binnen 6 dagen na 

ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden gemeld. Later of niet 

schriftelijk ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. 

6.4. Pallets kunnen gefactureerd of ingewisseld worden, naar ons goeddunken. 

 
7. OVERMACHT 

7.1. Onder overmacht wordt hier verstaan: 

Alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van partijen of onvoorzienbare 

omstandigheden waardoor wij in redelijkheid niet meer van wederpartij kunnen 

verlangen dat deze de overeenkomst nakomt. 



 
7.2. In geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten of de overeenkomst definitief te beëindigen. Wederpartij wordt hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 
8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

8.1. Wederpartij dient zelf te onderzoeken of de door haar gewenste verpakking geschikt 

is voor haar product; om wederpartij daartoe in staat te stellen, kunnen wij een 

monsterzending conform de overeengekomen materiaalspecificaties ter beschikking 

stellen. Indien de geschiktheid door wederpartij wordt vastgesteld, geschiedt de 

levering volgens de hierboven vermelde materiaalspecificaties. 

8.2. Indien een gebrek tijdig wordt gereclameerd, zullen wij het naar onze keuze door 

verbetering of vervanging verhelpen, de gebrekkige goederen tegen creditering van 

de koopprijs terugnemen of korting verlenen. Wederpartij is niet gerechtigd tot enige 

andere vordering. Hierdoor wordt geen recht op uitstel van betaling gevestigd. 

8.3. Wij zijn aansprakelijk voor de schade die wederpartij lijdt als gevolg van het feit dat 

wij een contractuele verplichting niet zijn nagekomen, indien en voor zover deze 

aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, en wel tot een bedrag gelijk 

aan het door de verzekering betaalde bedrag. Voor het overige vrijwaart wederpartij 

ons uitdrukkelijk van iedere verdere aansprakelijkheid. 

8.4. Indien de verzekeraar de dekking om welke reden dan ook niet uitkeert, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. 

8.5 Wederpartij verliest elke aanspraak op (wettelijke) garantie indien hij niet 

onmiddellijk voldoet aan zijn verplichtingen tot onderzoek en kennisgeving van 

gebreken. Duidelijke gebreken moeten binnen 6 dagen na ontvangst van de goederen 

worden gereclameerd. Verborgen gebreken moeten uiterlijk 6 dagen na ontdekking 

worden gemeld. De wettelijke garantie is uitgesloten als er reparatiewerkzaamheden 

of wijzigingen aan de producten/dienst of andere handelingen die schade 

veroorzaken, welke niet aan ons te wijten zijn, door wederpartij zelf of door derden 

zijn uitgevoerd. 

8.6 De garantieperiode bedraagt 1 jaar, gerekend vanaf de overdracht van het risico. 

Indien er sprake is van een aan ons te wijten gebrek aan het gekochte goed, zullen 

wij wederpartij binnen een voor ons redelijke termijn een verbetering aanbieden. Wij 

hebben het recht te kiezen of wij het gebrek verhelpen of een vervangende levering 

doen. 

 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1. Wij behouden ons de eigendom aan de geleverde producten voor, om alle 

vorderingen, waarop wij uit hoofde van de huidige en toekomstige zakenrelatie 

aanspraak maken, te waarborgen, totdat alle vorderingen door koper zijn voldaan. 

9.2. Onze eigendom strekt zich ook uit tot het nieuwe goed dat is ontstaan door de 

verwerking van de voorbehouden goederen. De koper vervaardigt het nieuwe goed, 

onder uitsluiting van eigen eigendomsverwerving, voor ons en houdt het voor ons in 

bewaring. Hierdoor ontstaan er voor hem geen aanspraken op ons. Indien onze 

voorbehouden goederen worden verwerkt met goederen van andere leveranciers, 

waarvan het eigendomsrecht ook aan het nieuwe goed blijft bestaan, verwerven wij 

samen met deze andere leveranciers - met uitzondering van de mede-

eigendomsverwerving van de koper - de mede-eigendom aan de nieuwe zaak tegen 

de volledige waarde (inclusief toegevoegde waarde) als volgt: 

a) Ons mede-eigendomsaandeel komt overeen met de verhouding tussen de 

factuurwaarde van onze voorbehouden goederen en de totale factuurwaarde van 

alle eveneens verwerkte voorbehouden goederen. 



 
b) Indien een resterend deel, dat in eerste instantie niet onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, overblijft doordat andere leveranciers het 

eigendomsvoorbehoud niet hebben uitgebreid tot de door de koper toegevoegde 

waarde, wordt ons mede-eigendomsaandeel met dit resterend deel verhoogd 

Indien echter ook andere leveranciers hun eigendomsvoorbehoud op dit 

resterende deel hebben uitgebreid, hebben wij slechts recht op een deel daaraan, 

dat wordt bepaald door de verhouding tussen de factuurwaarde van onze 

voorbehouden goederen en de factuurwaarde van de eveneens verwerkte 

goederen van deze andere leveranciers. 

9.3. De koper cedeert reeds nu aan ons tot zekerheid, zijn vorderingen uit de verkoop van 

de voorbehouden goederen uit onze huidige en toekomstige goederenleveringen, met 

alle daaraan verbonden bijkomende rechten, in de omvang van ons 

eigendomsaandeel. Bij verwerking in het kader van een overeenkomst tot aanneming 

van werk wordt de vordering tot vergoeding van de aanneemsom reeds nu aan ons 

gecedeerd ter hoogte van het pro rato bedrag van onze factuur voor de eveneens 

verwerkte voorbehouden goederen. 

9.4. Zolang de koper zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met ons naar behoren 

nakomt, mag hij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de goederen 

die ons eigendom zijn, beschikken en de aan ons gecedeerde vorderingen zelf innen.   

In geval van betalingsachterstand of gerechtvaardigde twijfel aan de solvabiliteit of 

kredietwaardigheid van de koper zijn wij gerechtigd de gecedeerde vorderingen te 

innen en de voorbehouden goederen terug te nemen; een terugtrekking uit de 

overeenkomst bestaat echter alleen als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. 

Indien de waarde van de aan ons verstrekte zekerheden meer dan 10% hoger is dan 

onze vorderingen, geven wij op verzoek van de koper de zekerheden naar onze keuze 

vrij. 

 
10. INTELLECTUEEL /ZAKELIJK RECHT AAN VORMEN 

10.1 Tenzij anders overeengekomen, blijven de door ons vervaardigde voorlopige en 

definitieve ontwerpen, schetsen, monsters, sjablonen en matrijzen steeds ons 

eigendom 

10.2 Indien wij de vervaardiging van deze ontwerpen, schetsen, monsters, sjablonen en 

matrijzen wederpartij in rekening hebben gebracht, gaat het daarbij slechts om een 

bijdrage in de productiekosten van de matrijzen, die geen invloed heeft op onze 

resterende eigendomsaanspraken. Er kan worden afgesproken dat dat een matrijs 

voor een specifieke klant wordt gebruikt. Als er 18 maanden niets meer wordt 

afgenomen van een matrijs die speciaal voor een specifieke klant is gebouwd, zijn 

wij niet langer verplicht deze te bewaren. 

Zodra deze 18 maanden zijn verstreken, wordt het onderhoud gestaakt en mogen 

wij de matrijs vernietigen. 

Wij behouden ons het recht voor om wederpartij proportionele gereedschapskosten 

in rekening te brengen als de overeengekomen hoeveelheid niet wordt afgenomen. 

 
11. BETAALVOORWAARDEN 

11.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door wederpartij binnen 30 dagen 

na factuurdatum te geschieden zonder korting of verrekening.  Bij overschrijding van 

de betalingstermijn is wederpartij van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn wij 

gerechtigd de wettelijke rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. De 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van de aan ons 

verschuldigde bedragen komen voor rekening van wederpartij, waarbij de 

buitengerechtelijke kosten 15% van de in totaal verschuldigde vordering bedragen. 



 
12. FORUM EN TOEPASSELIJK RECHT 

12.1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

12.2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend. Als een of meer 

bepalingen van deze algemene voorwaarden tegenstrijdig zijn met wettelijke 

bepalingen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 

onverminderd van kracht. 

12.3. Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of 

worden, blijven de overige voorwaarden onverlet. Deze ongeldige of onuitvoerbare 

bepalingen worden geacht te zijn vervangen door geldige en uitvoerbare bepalingen 

die het economische doel dat de partijen met de ongeldige bepalingen nastreven, zo 

dicht mogelijk benaderen. (salvatorische clausule). 

12.4. Alle rechtsgeschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden 

voorgelegd aan de voor onze vestigingsplaats bevoegde rechter, voor zover de 

wettelijke voorschriften dit toestaan. 


