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Algemene Inkoopvoorwaarden  

van de PVT, branchevereniging voor kunststofverwerkers 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin-

gen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen 

en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhan-

delingen, aangegaan door een lid dan wel leden van de 

PVT als kopers, al dan niet via tussenkomst van een 

gemachtigde met een derde dan wel derden, verkopers, 

met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden 

en condities van de contractspartijen, tenzij wij schriftelijk 

nadrukkelijk hebben verklaard, dat zodanige andere 

voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijk-

heid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uit-

sluitend die desbetreffende overeenkomst.  

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schrif-

telijk worden overeengekomen. Een verkoper die een-

maal op onze voorwaarden aan ons heeft verkocht, wordt 

geacht bij eventueel daarna door ons geplaatste orders 

telkens stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voor-

waarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodani-

ge order schriftelijk is bevestigd. 

 

Artikel 2 Tot stand komen overeenkomst 

lid 1 Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst door de 

koper van een door de verkoper getekend exemplaar van 

de juiste opdrachtbevestiging.  

lid 2 Totdat koper de opdrachtbevestiging geretourneerd heeft 

gekregen, staat het hem vrij om van de overeenkomst af 

te zien, zonder dat daartegenover ook maar enig recht op 

schadevergoeding van de verkoper ontstaat. 

lid 3 De verkoper wordt altijd geacht met de toepasselijkheid 

van deze inkoopvoorwaarden akkoord te zijn, indien hij 

met de levering is aangevangen zonder retournering van 

de getekende opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 3 Wijzigingen en aanvullingen 

Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullende afspra-

ken gelden alleen als deze door koper schriftelijk zijn 

bevestigd. 

 

Artikel 4 Prijzen 

De prijzen vermeld in de opdracht zijn exclusief BTW. De 

prijzen zijn vast, in die zin dat zij door verkoper niet gewij-

zigd kunnen worden.  

 

Artikel 5 Levering 

lid 1 Levering geschiedt franco huis koper, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

lid 2 Het risico van de geleverde zaken gaat pas over nadat 

deze bij koper zijn uitgeladen en koper heeft getekend 

voor ontvangst. Op dat moment gaat ook pas het eigen-

dom over. 

lid 3 Behalve in het geval dat uitdrukkelijk is overeengekomen 

dat koper zelf zorg draagt voor het transport, dient verko-

per altijd zorg te dragen voor een adequate verzekering 

van de te leveren zaken, totdat de levering geheel is 

voltooid. 

lid 4 Indien het niet mogelijk is om de geleverde goederen bij 

aflevering te controleren, dan zal dit bij ontvangst worden 

aangetekend op de vrachtbrief. 

 

Artikel 6 Emballage 

Indien zaken verpakt worden geleverd draagt verkoper 

zorg voor goede emballage, welke in overeenstemming is 

met (overheids)eisen van veiligheid en welke een goede 

en veilige opslag en lossing mogelijk maakt. De emballa-

ge dient zodanig te zijn dat deze geheel leeg kan worden 

gemaakt en dat daarin geen restanten achterblijven. 

Verkoper moet koper instrueren hoe de verpakking wordt 

geleegd. Verkoper neemt de emballage terug, tenzij 

anders overeengekomen. 

 

Artikel 7 Overschrijding levertijd 

lid 1 De opgegeven dan wel overeengekomen levertijd geldt 

als een fatale termijn. Indien de levertijd niet gehaald 

wordt dient de verkoper hiervan de koper direct op de 

hoogte te stellen. Ongeacht deze mededeling is verkoper 

in verzuim en is zonder in gebreke stelling, een boete 

verschuldigd van 5% van de koopprijs per week, tot een 

maximum van 10% van de koopprijs. Koper is gerechtigd 

deze boete met de koopprijs te verrekenen.  

lid 2 Koper is bij overschrijding van de levertijd echter steeds 

gerechtigd de overeenkomst, voor zover die nog niet is 

uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbin-

den, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 

zijn. 

 

Artikel 8 Aanvaarding en gebreken melding 

lid 1 Indien het geleverde naar het oordeel van koper niet in 

overeenstemming is met de overeenkomst is koper ge-

rechtigd het geleverde binnen 30 dagen na levering voor 

rekening en risico van de verkoper te retourneren. 

lid 2 Indien zich in het geleverde na de termijn van 30 dagen 

enig gebrek voordoet, moet de koper dit per omgaande 

na ontdekking schriftelijk - per brief of e-mail - aan verko-

per melden. 

lid 3 Verkoper zal per omgaande de zaken vervangen, dan wel 

herstellen indien de aard van het geleverde dat toestaat 

en koper hiermee instemt. 

lid 4 Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening 

van de verkoper.  

lid 5 Indien verkoper niet binnen 48 uur na melding van een 

klacht de zaken heeft vervangen of gerepareerd, is koper 

bevoegd de zaken voor rekening van verkoper door der-

den te laten herstellen. 

lid 6 De betalingsverplichting wordt opgeschort totdat verkoper 

aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Koper heeft het 

recht alle kosten hieruit voortvloeiend, inbegrepen de 

kosten van het overeenkomstig lid 5 door derden doen 

uitvoeren van reparaties, te verrekenen met de koopprijs 

dan wel met enige andere vordering die verkoper op 

koper mocht hebben. 

lid 7 Voorgaande artikelen laten onverlet dat verkoper 

aansprakelijk is voor haar producten conform de van 

toepassing zijnde (internationale) regelgeving. 

 

Artikel 9 Garantie 

lid 1 De verkoper garandeert dat de geleverde zaken van 

goede kwaliteit zijn en geen ontwerp-, constructie- of 

fabricage fouten bevatten en garandeert de kwaliteit en 

juistheid van de gebruikte materialen. 

lid 2 De verkoper garandeert dat de leverantie in overeen-

stemming is met de eisen zoals genoemd in de specifica-

ties, tekeningen, berekeningen dan wel in andere door de 

koper overlegde stukken. Indien de koper geen specifica-

ties heeft verstrekt en de koper heeft opgegeven waar-

voor de geleverde zaken zijn bedoeld garandeert de 

verkoper dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het 

door de koper opgegeven doel. 

lid 3 De verkoper garandeert dat de geleverde zaken voldoen 

aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en over-
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heidsvoorschriften.  

lid 4 Indien de geleverde zaken naar het oordeel van koper 

niet overeenkomstig het gegarandeerde zijn en deze 

verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, 

zal verkoper naar keuze van de koper de geleverde za-

ken ofwel kosteloos vervangen, ofwel deze, voor zover 

dat gezien de aard van het geleverde mogelijk is, koste-

loos repareren. 

lid 5 Indien de overeenkomst zaken betreft die duurzaam 

worden geacht te zijn, zoals machines en aanverwante 

zaken dan wel matrijzen is de garantie voor constructie of 

ontwerp fouten, alsmede voor gebruikte materialen niet in 

tijd beperkt. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

lid 1 Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte 

schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gele-

den door koper of door derden, ten gevolge van het uit-

voeren door haar van de overeenkomst, dan wel tenge-

volge van het gebruik van de geleverde zaken. Daarnaast 

kan door de verkoper een boete verbeurd zijn ten gunste 

van de koper uit hoofde van deze voorwaarden. 

lid 2 Verkoper vrijwaart koper tegen aansprakelijkheid ten 

opzichte van derden, voor schade veroorzaakt door de 

door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begre-

pen de productaansprakelijkheid, ook wanneer de gele-

verde zaken zijn verwerkt, alsmede wanneer de schade is 

veroorzaakt door gebrekkige producten die zijn vervaar-

digd met behulp van of uit de door verkoper geleverde 

zaken en het gebrek door de door verkoper geleverde 

zaken is veroorzaakt. 

 

Artikel 11 Wijzigen van geleverde zaken, deelleveringen 

lid 1 Het is verkoper niet toegestaan gewijzigde zaken te 

leveren, dan wel zaken te leveren die afwijken voor wat 

betreft de overeengekomen of opgegeven specificaties of 

eigenschappen, dan wel leveringen te doen die afwijken 

voor wat betreft gewicht of hoeveelheid, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de koper.  

lid 2 Het is verkoper alleen toegestaan deelleveringen te doen 

na voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. 

De deelleveringen worden evenwel als één geheel gefac-

tureerd. 

 

Artikel 12 Handleidingen, certificaten e.d. 

lid 1 Bij matrijzen worden door verkoper tekeningen, 

handleidingen en stuklijsten meegeleverd. Ook hiervan is 

de koper eigenaar. 

lid 2 Grondstoffen dienen geleverd te worden met een 

certificaat (datasheet, MSDS of vergelijkbaar). Per pro-

duct dient een certificaat te worden overhandigd. Het 

certificaat moet zijn afgegeven door de fabrikant en dient 

gegevens betreffende de eigenschappen van het product 

te bevatten.  

Uitdrukkelijk dient het certificaat tevens gegevens over de 

eigenschappen van het product op het gebied van veilig-

heid, gezondheid en milieu te bevatten, alsmede de 

voorschriften en aanwijzingen over de behandeling en 

gebruik van het product in het kader daarvan. 

lid 3 Overige producten dienen voorzien te zijn van product-

documentatie. 

 

Artikel 13 Betaling 

Koper betaalt de zaken binnen 30 dagen na ontvangst 

van de factuur. Als de goederen later worden geleverd 

dan dit tijdstip, gaat de 30 dagen termijn lopen op het 

moment van ontvangst van alle zaken. 

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom 

lid 1 Tekeningen, (driedimensionale) modellen, mallen, 

stempels, vormen, matrijzen, CAE/CAD-modellen en 

overige computerprogramma's alsmede alle overige 

geschriften die door de koper zijn geleverd, of die in 

opdracht van de koper door verkoper, dan wel door der-

den zijn gemaakt en die betrekking hebben op de over-

eenkomst zijn zowel materieel als intellectueel eigendom 

van de koper.  

lid 2 Verkoper dient de in lid 1 genoemde zaken op eerste 

verzoek daartoe van koper, per omgaande aan koper te 

doen toekomen.  

Het is verkoper niet toegestaan de in lid 1 genoemde 

zaken te vermenigvuldigen of te doen vermenigvuldigen, 

aan derden ter beschikking te stellen of voor zichzelf dan 

wel voor derden te gebruiken. 

lid 3 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken geen 

inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom 

van derden. Verkoper vrijwaart koper tegen aanspraken 

van derden uit dien hoofde. 

lid 4 Het bepaalde in lid 3 geldt niet voor door koper zelf 

aangeleverde zaken. Koper dient er zelf zorg voor te 

dragen dat de rechten van intellectuele eigendom, daar-

onder begrepen auteursrechten, niet worden geschon-

den. 

 

Artikel 15 Geheimhouding en publiciteit 

lid 1 Verkoper betracht een volledige geheimhouding over alle 

gegevens en knowhow welke hem bij de uitvoering van 

de overeenkomst ter kennis zijn gesteld, dan wel zijn 

gekomen, alsmede al hetgeen hem bij de uitvoering van 

de overeenkomst omtrent producten alsmede omtrent de 

bedrijfsvoering van koper in het algemeen ter kennis is 

gekomen. 

lid 2 Verkoper legt zichzelf, haar werknemers alsmede inge-

schakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht op. 

lid 3 Het is verkoper zonder de uitdrukkelijke toestemming van 

koper niet toegestaan om naar door koper verleende 

opdrachten te verwijzen in publicaties of advertenties, 

alsmede om anderszins naar de onderhavige opdracht te 

verwijzen, waaronder mede wordt verstaan het tentoon-

stellen van te leveren zaken. 

 

Artikel 16 Ontbinding 

lid 1 Indien verkoper op enigerlei wijze tekort schiet met 

betrekking tot enige overeenkomst, is koper, ongeacht 

hetgeen overigens in deze inkoopvoorwaarden is ver-

meld, gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, door 

middel van een aangetekend schrijven, houdende de 

gronden voor de ontbinding, zonder gehouden te zijn tot 

betaling van enige schadevergoeding aan verkoper. 

Koper is daarentegen wel gerechtigd alle schade geleden 

door de tekortkoming van verkoper te vorderen.  

lid 2 Ook bij faillissement of surseance van betaling, dan wel 

wanneer koper goede gronden heeft dat verkoper niet in 

staat is om de overeenkomst na te komen is koper ge-

rechtigd de overeenkomst op de wijze als omschreven in 

lid 1 te ontbinden. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen koper en verkoper is Ne-

derlands recht van toepassing. De bepalingen van het 

Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als 

enige toekomstige internationale wetgeving. 

 

Artikel 18 Forumkeuze 

Elk geschil omtrent een overeenkomst tussen koper en 

verkoper wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde 

Rechter in het Arrondissement waar de koper gevestigd 

is. Koper blijft echter steeds bevoegd de verkoper te 

dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke 

internationale verdrag bevoegde rechter. 

 

Artikel 19 Deponering en ingang geldigheid 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te ’s-Gravenhage, dossiernummer 

27177181, en zijn geldig met ingang van 1 november 

2011. 
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