
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
Verkoper  : Flex Polymers B.V.;  
Koper  : Ieder die met verkoper een overeenkomst van koop en verkoop sluit; 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper. De verplichtingen van de verkoper zullen eerst 
van kracht worden na afgifte van een schriftelijke orderbevestiging. Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing. Dit is 
slechts anders indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk door de verkoper zijn aanvaard. Eventuele 
afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn niet van kracht behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de verkoper. Aan eventueel 
overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 
Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend; door verkoper verstrekte gegevens en bijlagen dragen een informatief karakter en binden de 
verkoper niet. 
2.2 De overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt eerst tot stand, indien en voor zover door de verkoper een schriftelijke orderbevestiging is 
verzonden, tenzij door de verkoper onmiddellijk na de kopers opdracht een aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan, in welk geval de factuur 
tevens geldt als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Dit betekent onder meer dat een aanbieding binnen 4 dagen na acceptatie kan worden 
herroepen, zonder dat een overeenkomst tot stand is gekomen. 
Artikel 3 - Emballage 
3.1 In geval door de verkoper leenemballage ter beschikking wordt gesteld aan de koper gelden de emballagecondities van het Verbond van 
Handelaren in Chemische Producten en van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, welke condities van deze voorwaarden deel 
uitmaken en als bijlage aan deze voorwaarden gehecht zijn. 
Artikel 4 - Maten en gewichten 
4.1 De metingen en wegingen, zoals die op de door de verkoper overgelegde meet- of weegbrieven zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde 
hoeveelheid.  
4.2 De koper heeft steeds het recht bij de meting of weging tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn, teneinde de controle daarop uit te oefenen. 
4.3 Ten aanzien van alle maten en gewichten behoudt de verkoper zich steeds de binnen zijn bedrijf gebruikelijke spelingen voor. 
Artikel 5 - Levering en risico 
5.1 De overeengekomen levertijd is slechts een benadering, zodat deze niet geldt als uiterste termijn en verkoper gerechtigd is omstreeks de 
overeengekomen tijd te leveren, behoudens overmacht (artikel 10). Bij niet-tijdige levering dient de koper verkoper schriftelijk een redelijke termijn te 
stellen waarbinnen levering dient plaats te vinden, slechts bij het verstrijken van deze redelijke termijn treedt verkoper in verzuim. 
5.2 Op de levering zijn de Incoterms 1990 van toepassing. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen vindt levering plaats af de door de verkoper aan 
te wijzen fabriek c.q. opslagplaats. De verkoper is gerechtigd de wijze van transport tot aan de plaats van levering te bepalen en de vervoerder(s) aan 
te wijzen. Eventuele door de koper verzochte speciale wijzen van transport komen voor rekening van de koper. 
5.3 Alle zaken, ook die, welke franco geleverd worden, reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
5.4 Indien de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld in geval van niet-tijdige afname, is de verkoper bevoegd zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks alles onder 
voorbehoud van alle overige rechten van de verkoper.  
Artikel 6 - Garanties en aanspraken 
6.1 De verkoper verleent generlei garantie op de verkochte zaken, met uitzondering van de hiernavolgende bepalingen onder 6. 
6.2 De verkoper staat er voor in dat de verkochte zaken zullen voldoen aan de productspecificaties als vermeld op de orderbevestiging. De koper 
draagt het risico en is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de zaken, ongeacht of deze afzonderlijk dan wel in combinatie met andere 
zaken worden gebruikt. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper verder strekken dan het bepaalde in de leden 3, 4 en 7 van dit artikel. 
6.3 Indien de zaken door een ander dan de verkoper op enigerlei wijze zijn bewerkt en/of verwerkt, zullen de genoemde garanties slechts van 
toepassing zijn op de zaken in onbewerkte staat. 
Reclames 
6.4.1 Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van enige schade van koper of derden behoudens het bepaalde in de artikelen 6.1 t/m 6.3, 6.5 en 
6.7. Meer bepaald is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door 
de ondeugdelijkheid van door hem geleverde zaken, en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt. Duidelijke gebreken en/of schade dienen direct 
schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Bij gebreke van aanmelding van gebreken en/of schade binnen 8 (acht) dagen na de datum van 
levering, c.q. de voor levering vastgestelde datum, vervalt ieder recht van de koper op vergoeding van welke schade dan ook. Dit betekent dat de 
koper binnen 8 dagen na de genoemde datum de verkochte zaken dient te controleren, zulks in verband met de aard van de geleverde goederen.  
6.4.2 Een beroep van de koper op duidelijk zichtbare tekorten, beschadigingen of andere zichtbare gebreken in het geleverde, kan niet jegens de 
verkoper geldend gemaakt worden indien de koper die tekorten en/of beschadigingen en/of gebreken niet op de afleveringsbon of het 
vervoersdocument heeft aangetekend, danwel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken. Een dergelijk beroep kan jegens de 
verkoper niet worden ingeroepen indien dit niet door de koper binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de verkoper is medegedeeld. Dit betekent dat 
de koper de verkochte zaken direct na levering op zichtbare tekorten, beschadigingen of andere duidelijk zichtbare gebreken tijdig dient te controleren.  
6.4.3 Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoord aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.  
6.4.4 De koper is niet bevoegd een vordering in welke hoofde dan ook, die hij heeft of meent te hebben op de verkoper, te verrekenen met eventueel 
openstaande facturen.  
6.5 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende schadegeval door de verzekeraar van verkoper wordt 
uitgekeerd. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum 
van € 50.000,=. Dit artikel is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper of haar leidinggevende 
ondergeschikten. 
6.6 Behoudens met schriftelijke toestemming van de verkoper, is de koper niet gerechtigd zaken aan de verkoper terug te zenden. 
6.7 De koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade en kosten die voor verkoper  mochten ontstaan als direct of 
indirect gevolg van vorderingen van derden op koper c.q. verkoper.  
6.8 Onverminderd het hierboven bepaalde, zal de verkoper in het geval deze de aan de koper geleverde zaken van een  derde betrokken heeft, met 
betrekking tot die zaken in geen geval meer garanties geven dan welke zij van die derde verkregen heeft. 
 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de zaken die in de macht van de koper  worden gebracht gaat eerst 
dan op de koper over indien hij alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor deze zaken, voor de bij dezelfde overeenkomsten eventueel ten 
behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, voor rente en kosten van invordering alsmede terzake van de vorderingen wegens 
tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst heeft voldaan. 
7.2 Indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd 
de zaken waarvan de eigendom nog niet op de koper is overgegaan en welke nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen, zulks onverminderd de 
overige rechten van de verkoper. 



Artikel 8 - Prijzen 
8.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen af  fabriek, dan wel de eventueel opgegeven opslagplaats. 
8.2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst wijziging komt in één of meer kostprijsfactoren, zoals ondermeer materiaalkosten, lonen en 
valutakoersen is de verkoper gerechtigd de ingetreden wijziging(-en) in de prijs te verdisconteren. 
8.3 Alle prijzen in EURO en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. 
8.4 Prijsverhogingen buiten de invloedsfeer van de verkoper mogen worden doorberekend aan de koper, tenzij de verkoper bij het sluiten van de 
overeenkomst op de hoogte diende te zijn van de prijsverhogende factoren.  
Artikel 9 - Betaling 
9.1 De koper is verplicht het factuurbedrag volledig en tijdig te voldoen. De koper is niet bevoegd de factuur te voldoen  door middel van verrekening. 
Tenzij anders overeengekomen en vermeld op de orderbevestiging, dient voldoening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper 
zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zal hij alsdan terstond en zonder dat enige nadere kennisgeving is vereist in gebreke zijn en zal de 
verkoper gerechtigd zijn  een rente van 1% (één procent) per maand over de openstaande bedragen in rekening te brengen van de vervaldatum van 
de factuur af tot de datum van volledige voldoening.  
9.2 Onverminderd de overige rechten van de verkoper, zal de verkoper, indien de koper in gebreke blijft met tijdige betaling, of in geval de verkoper 
gerede twijfel heeft  omtrent de betalingsmogelijkheden van de koper, gerechtigd zijn om onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen 
te eisen, verdere levering op te schorten, danwel genoegzame zekerheid voor betaling te verlangen. Opschorting van een (deel) betaling wegens een 
(gepretendeerde) tegenvordering is slechts toegestaan, indien de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft bevonden. Van gerede twijfel 
omtrent de betalingsmogelijkheden van de koper is in ieder geval sprake in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de koper 
danwel in geval van publicaties waaruit mogelijke twijfel omtrent de betalingsmogelijkheden kunnen worden afgeleid. 
9.3 Onder de in het vorige lid genoemde omstandigheden is de verkoper bovendien gerechtigd de overeenkomst met de koper onmiddellijk en zonder 
tussenkomst van enige rechterlijke instantie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd 
het recht van de verkoper op vergoeding van de geleden schade.  
9.4 Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper bovendien gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten conform  het door de Nederlandse 
Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief aan de koper in rekening te brengen.  
Artikel 10 - Overmacht  
10.1 In geval de verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal hij gerechtigd zijn de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst in zijn geheel, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden. 
10.2 Als overmacht zal ondermeer gelden, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of  uitsluiting, brand, ongeval of 
ziekte van personeel, bedrijfsstoring en inkrimping van de productie, gebrek aan verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, beperkingen van de 
invoer of ander beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerde omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van de verkoper afhankelijk 
is, zoals de niet-tijdige levering van zaken en diensten door derden die door de verkoper zijn ingeschakeld. 
Artikel 11 - Toepasselijk recht 
11.1 Op de aanbiedingen van de verkoper en de door hem te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
11.2 Het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Het Weens Koopverdrag) 
is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  
Artikel 12 - Diversen 
12.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. 
Partijen verplichten zich in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel 
mogelijk benadert. 
12.2 Van deze voorwaarden bestaat tevens een Engelse tekst. De Nederlandse tekst prevaleert boven de Engelse. 
Artikel 13 - Bevoegde rechter 
13.1 Alle geschillen, welke bij uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend ander 
voorschrijft, met uitsluiting van iedere rechter, aanhangig worden gemaakt bij de terzake van het geschil bevoegde rechter te Breda. 
 
 


