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Algemene verkoopvoorwaarden
Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling tussen Ardo
Verffabriek BV, hierna te noemen: “Verkoper”, en een Koper waarop Verkoper deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke
prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen
van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en
exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder
dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of
vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs
uitgevoerd.
2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
artikel 3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De opgegeven
leveringstermijn geldt enkel als aanduiding.
2. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter
beschikking heeft gesteld.
3. Monsters of enkelvoudige analyses evenals de analysebladen die aan de klant worden afgegeven
hebben slechts een indicatieve waarde.
4. De aanvaarde gewichtsverschillen kunnen max. 10% bedragen. De koper verklaart zich bereid het
werkelijk ontvangen gewicht te betalen.
5. De weegschaal van de verkoper is maatgevend, tenzij de koper op zijn kosten in een erkend
weegstation laat wegen.
6. Levering geschiedt af bedrijf van Verkoper, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
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informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zal verkoper deze tot 30 dagen na
aanbiedingen opslaan voor rekening en risico van de Koper. Na ommekomst van deze termijn is
verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
7. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verkoper
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Verkoper bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Verkoper op en is voor de Koper evenmin grond om de
overeenkomst op te zeggen.
10. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op
schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is
bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk
heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper
gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft
plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd
kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper.
Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen
leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
artikel 4 Productieopdrachten tegen maalloon
1. Onder productieopdrachten tegen maalloon wordt verstaan, het bewerken van grondstoffen van de
Koper volgens een door de Koper vastgesteld recept tegen een vastgestelde vergoeding voor de
Verkoper.
2. De Verkoper is bij een productieopdracht tegen maalloon generlei aansprakelijk voor het
eindproduct noch eventueel voortvloeiende schade, mits de Verkoper het richtrecept heeft
opgevolgd en niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het eindproduct wanneer er is afgeweken
van het richtrecept na overeenstemming met de Koper.
4. De Koper is gehouden het eindproduct af te nemen en de vergoeding voor de bewerking te
voldoen volgens de afgesproken voorwaarden.
artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd
dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
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3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper
onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verkoper gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
artikel 6 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan
der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der
overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar,
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in
fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die,
op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen.
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder
gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven.
2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van
rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die
geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden
verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle
vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn
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gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet
aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening
worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen
bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het
feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de
ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.
artikel 9 Opslag grondstoffen
1. Het stallen/ opslaan door Koper van object en/ of goederen voor productie bij Verkoper geschiedt
geheel voor eigen risico van de Koper. Het gestalde is namens Verkoper niet verzekerd tegen
welke schade dan ook (waaronder begrepen brand-,blus-, stormschade, verlies, diefstal e.d.).
2. Koper is verplicht de ter stalling aangeboden goederen/objecten WA en Casco te verzekeren.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of objecten van Koper die
voortvloeit uit gebreken aan het gebouw waarin de goederen/ het object gestald staan, tenzij zulks
het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Verkoper en/of diens gemachtigde.
4. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de goederen/het object indien
dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.
artikel 10 Klachten
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen
slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf
omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan
terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen
constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van
kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de
emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering de
goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen
nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later
dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van
houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verf/ verfverwante producten kan door koper - met uitsluiting van
elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het
meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in
het ongelijk gestelde partij.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de Koper, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper
gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan
Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Koper.
artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is
uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
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3. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 12 Vrijwaring
1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Verkoper toerekenbaar is.
2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper
gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Koper.
artikel 13. Geschillen
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort
geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar
aanleiding van deze verkoopvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht
worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het
geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht
een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar
Nederlands recht.
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