Algemene Bedrijfsvoorwaarden Meilink Groep
Hoofdstuk 1: Algemeen
Inleiding
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan:
onder “Meilink”: alle tot de Meilink Groep behorende
vennootschappen op wier overeenkomsten, aanbiedingen,
offertes en dergelijke de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
onder “Opdrachtgever”: iedere/alle(rechts-)perso(o)n(en), die
met Meilink een overeenkomst heeft/hebben gesloten, dan wel
wenst/ wensen te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en
erfgena(a)m(en).
Kernactiviteiten
1.2 Tot de kernactiviteiten van Meilink behoren onder meer het
ontwerpen, ontwikkelen en produceren van industriële
verpakkingen alsmede het uitvoeren van daaraan gerelateerde
dienstverlening, zoals het emballeren van kapitaal- en andere
goederen, het als expediteur verzorgen van transport van
dergelijke goederen, opslag,
advisering,
assemblage,
projectcoördinatie, een en ander hetzij op eigen locatie dan
wel elders.
Indeling
1.3 In overeenstemming met de verschillende kernactiviteiten
van Meilink wordt in hoofdstuk 2 van deze voorwaarden een
regeling gegeven die specifiek betrekking heeft op de productie
en verkoop van verpakkingsmaterialen. Hoofdstuk 3 geeft een
regeling specifiek met betrekking tot door Meilink verrichte
dienstverlening. Hoofdstukken 1 en 4 tenslotte zien op alle door
Meilink gesloten overeenkomsten, ongeacht hun inhoud.
Rangorde
1.4 De bepalingen van de onderhavige Algemene Bedrijfsvoorwaarden - waaronder in het navolgende steeds ook te
verstaan die specifieke voorwaarden, waarnaar hierna wordt
verwezen - gelden voor zover niet in strijd met dwingend recht.
Ten aanzien van regels van aanvullend recht geldt, dat die
slechts toepasselijk zijn voor zover niet in strijd met- of afwijkend
van hetgeen bij of krachtens de onderhavige Algemene
Bedrijfsvoorwaarden geldt.
Toepasselijkheid
1.5 De onderhavige
Algemene
Bedrijfsvoorwaarden
zijn
toepasselijk op alle door Meilink gedane aanbiedingen,
gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en
ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. Afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
vooraf schriftelijk door Meilink bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door
Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden uitgesloten.
Aanbiedingen
1.6 Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door
Meilink gedane aanbiedingen vrijblijvend. Afwijkingen van
aanbiedingen binden Meilink slechts indien deze schriftelijk
door Meilink zijn bevestigd.
Prijzen
1.7 Alle door Meilink vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van die
vermelding. Ingeval van een nadien ingetreden verhoging
van een of meer kostprijsfactoren - inkoopprijzen, loonkosten,
belastingen, sociale premies, vrachtkosten, verzekeringskosten,
wijziging van wisselkoersen e.d.- is Meilink gerechtigd de
oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Verzekering
1.8 Meilink sluit ten behoeve van Opdrachtgever
geen
goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent
Meilink met Opdrachtgever een overeenkomst sluit, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Zekerheid
1.9 Meilink is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering
van de haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van
het werk daarna, van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. Zolang
Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld,
is Meilink gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks
onverminderd de regelingen m.b.t. opschorting en ontbinding
van de overeenkomst, voortvloeiend uit de Wet en na te melden
specifieke Algemene Voorwaarden.
Betaling
1.10 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever gehouden de
hem verzonden facturen binnen 30 dagen te voldoen. Bij
gebreke van betaling binnen deze termijn is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim, en is hij over de hoofdsom een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de vervaldag
der factuur tot aan die der algehele voldoening. Opdrachtgever
is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, of betaling
op te schorten.
Incasso
1.11 Ingeval Meilink tot incasso, al dan niet langs gerechtelijke
weg, overgaat, zullen alle daarmee verband houdende kosten,
daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, voor
rekening van Opdrachtgever zijn.
Retentie- en Pandrecht
1.12 Meilink is gerechtigd zaken, documenten en gelden van
Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden
totdat de vorderingen van Meilink op Opdrachtgever, uit welke
hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten
en gelden die Meilink, uit welke hoofde dan ook, onder zich
heeft en/of zal verkrijgen, strekken hem tot onderpand van

zijn vorderingen die hij ten laste van Opdrachtgever heeft en/
of zal verkrijgen. Meilink is gerechtigd om voormeld pand- en/
of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog
aan Meilink verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande
opdrachten.
Subcontractors
1.13 Meilink is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde Subcontractors.
Voor deze derden staat Meilink op dezelfde wijze in als voor
zijn eigen ondergeschikten. Indien voormelde ondergeschikten
en Subcontractors door derden buiten overeenkomst mochten
worden aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe
zij door Meilink werden gebruikt, is te hunnen behoeve
bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid kunnen beroepen.
Tekeningen, modellen e.d.
1.14 Door en voor Meilink vervaardigde of verstrekte tekeningen,
prototypen,
clichés,
matrijzen, stansmessen, modellen,
berekeningen, beschrijvingen, gereedschappen, programmatuur en dergelijke blijven steeds haar eigendom, ook al zijn
daarvoor kosten in rekening gebracht. De informatie, kennis en
ervaring die in een en ander ligt besloten, c.q. ten grondslag
ligt aan gebezigde verpakkingsmiddelen, fabricage en
productiemethoden blijft voorbehouden aan Meilink. Deze
informatie zal niet zonder schriftelijke toestemming van
Meilink worden gekopieerd, aan derden worden getoond,
bekendgemaakt of gebruikt, behoudens voor zover een en ander
geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1.15 Opdrachtgever is jegens Meilink aansprakelijk voor schade ten
gevolge van de aan Meilink toevertrouwde zaken en hun
aard, alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is
Opdrachtgever jegens Meilink aansprakelijk voor onjuiste c.q.
onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig)
ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de
schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever, diens
ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.
Vrijwaring
1.16 Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke
grond zij ook steunt, kan, door Opdrachtgever of een derde,
slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door Meilink
gesloten overeenkomst. Ingeval Meilink ter zake door derden
buiten overeenkomst wordt aangesproken is Opdrachtgever
gehouden Meilink op eerste verzoek ter zake te vrijwaren.
Reclame
1.17 Opdrachtgever is op straffe van verval van ieder recht op
schadevergoeding verplicht om binnen 30 dagen na aankomst
van de door Meilink verpakte zaken op de plaats van
bestemming, schade die de zaken als gevolg van gebreken
in de door Meilink uitgevoerde verpakking mochten hebben
geleden, schriftelijk bij Meilink te melden onder overlegging van
een rapport van een deskundige op verpakkingsgebied waaruit
de gebreken van de gebezigde verpakking en de aard van
de schade duidelijk blijken. Meilink heeft steeds het recht om
contra-expertise uit te voeren.
Ontbinding
1.18 Meilink zal
de
overeenkomst met Opdrachtgever
met
onmiddellijke ingang kunnen ontbinden en al hetgeen Meilink,
uit welken hoofde ook, van O pdrachtgever te vorderen heeft
wordt terstond opeisbaar indien een of meer van de volgende
omstandigheden zich voordoet:
a.

b.

het faillissement of de surséance van betaling
van
Opdrachtgever wordt aangevraagd, of deze verliest anderszins
de vrije beschikking over zijn vermogen;
Opdrachtgever:
1. biedt een akkoord aan zijn schuldeisers aan;
2. blijft ondanks aanmaning en sommatie in gebreke met de
nakoming van enige verplichting jegens Meilink;
3. houdt op zijn bedrijf uit te oefenen of –in geval van een
rechtspersoon of vennootschap- indien deze ontbonden
wordt.

Verjaring/Verval
1.19 Onverminderd enige dwingendrechtelijk toepasselijke bepaling,
verjaart elke vordering jegens Meilink door het enkele verloop
van negen maanden, en vervalt elke vordering jegens Meilink
door het enkele verloop van een jaar. De verjaring, resp. het
verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken
werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel
bij gebreke daarvan vanaf de dag volgende op de dag, dat
de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q.
het verval met ingang van de dag, volgend op die waarop de
overeenkomst tussen partijen is geëindigd.
Hoofdstuk 2 Productie en verkoop van verpakkingen
Incoterms
2.1 Voor zover niet in strijd met de met Opdrachtgever gesloten
overeenkomst, c.q. het bepaalde in deze algemene voorwaarden
zijn op alle met Opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten
toepasselijk de Incoterms, opgesteld door de Internationale
Kamer van Koophandel te Parijs, laatste toepasselijke versie.
Weens Koopverdrag
2.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, alsmede
van enige toekomstige internationale regeling inzake koop van
roerende lichamelijke zaken is uitgesloten.
Levertermijnen
2.3 Opgegeven
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Eigendomsvoorbehoud
2.4 De eigendom van de door Meilink geleverde zaken gaat op
Opdrachtgever niet eerder over dan nadat deze al hetgeen hij
uit hoofde van of in verband met enige met Meilink gesloten
overeenkomst tot het leveren van zaken en/of verrichten van
dienstverlening verschuldigd is, ten volle heeft voldaan.
Hoofdstuk 3 Dienstverlening
Toepasselijke voorwaarden
3.1 Al naar gelang de aard van de desbetreffende door Meilink
uitgevoerde werkzaamheden zijn daarop de navolgende
voorwaarden toepasselijk.
Vervoer: alle met betrekking tot vervoer verrichte activiteiten
worden door partijen uitdrukkelijk beschouwd als expeditie.
Slechts vervoer over de weg, uitgevoerd door eigen
vervoermiddelen van Meilink, kan worden beschouwd
als vervoer, in welk geval daarop van toepassing zijn de
Algemene Vervoerscondities van 2002 (AVC), althans de laatst
gedeponeerde versie nadien, ongeacht of het betreft nationaal
dan wel grensoverschrijdend vervoer. In dit laatste geval gelden
voornoemde AVC condities in aanvulling op de bepalingen van
het CMR Verdrag, dat van toepassing is op grensoverschrijdend
vervoer van zaken per vrachtauto over de weg.
Expeditie: de art. 60 t/m 73 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek,
aangevuld door de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken
te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli
2004, althans de laatst gedeponeerde versie nadien. Deze
voorwaarden zijn duurzaam beschikbaar via onze website
en eveneens toepasselijk op projectcoördinatie. Indien en
voor zover de genoemde bepalingen niet of niet uitputtend
in enig onderwerp voorzien geldt, dat de onderhavige
Bedrijfsvoorwaarden ter zake aanvullende werking hebben.
Overige dienstverlening
3.2 Ten overvloede wordt bepaald dat op alle overige vormen
van door Meilink verleende dienstverlening de onderhavige
voorwaarden toepasselijk zijn.
Aansprakelijkheid Meilink
3.3 Grondslag.
Meilink is aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze
het gevolg is van door Opdrachtgever te bewijzen schuld van
Meilink, haar ondergeschikten en/of hulppersonen.
Berekening schadevergoeding
3.4 De door Meilink te betalen schadevergoeding zal nimmer
meer bedragen dan de door Opdrachtgever te bewijzen
factuurwaarde van de zaken ten tijde van het begin van de
aansprakelijkheidsperiode van Meilink. Is die factuurwaarde
niet vast te stellen, dan treedt de door Opdrachtgever te
bewijzen marktwaarde van de zaken in de plaats van de
factuurwaarde, vast te stellen op het tijdstip waarop de
aansprakelijkheidsperiode begint.
Aansprakelijkheidsperiode
3.5 De aansprakelijksperiode van Meilink vangt aan vanaf het
moment van de inontvangstneming tot aan het moment van
de aflevering aan Opdrachtgever of degene die deze
daarvoor heeft aangewezen. Indien met betrekking tot deze
inontvangstneming c.q. aflevering goederen uit vervoermiddelen
dienen te worden gelost c.q. daarin worden beladen geldt, dat
voormelde aansprakelijkheidsperiode begint op het moment
dat met de lossing van op het bedrijfsterrein van Meilink
inkomende vervoermiddelen wordt begonnen, en eindigt op het
moment dat de belading van de dat bedrijfsterrein uitgaande
vervoermiddelen is voltooid.
Verricht
Meilink
werkzaamheden
zonder
dat zij
deze zaken fysiek in ontvangst neemt, dan vangt voormelde
aansprakelijkheidsperiode aan op het moment dat Meilink
fysiek met betrekking tot deze zaken werkzaamheden verricht
en eindigt die telkens wanneer deze werkzaamheden worden
onderbroken of zijn geëindigd.
Aansprakelijkheid uitsluitend voor zaakschade
3.6 Meilink is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan
schade aan de haar toevertrouwde of door haar bewerkte zaken
zelf. Derhalve is aansprakelijkheid voor iedere andere schade,
daaronder begrepen schade door ontwerp-, assemblage- en
materiaalfouten in de zaken van Opdrachtgever, immateriële
schade, gederfde winst of ieder ander financieel nadeel,
voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering door
Meilink van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst,
uitgesloten.
Aansprakelijkheidslimiet
3.7 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van haarzelf, is
Meilink in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope
van een bedrag gelijk aan € 100.000 per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, met dien
verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering
of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de
aansprakelijkheid is beperkt tot € 3 per kilogram beschadigd of
verloren gegaan brutogewicht met een maximum van € 10.000
per beschadigd of verloren gegaan collo.
Hoofdstuk 4 Toepasselijk recht, Arbitrage
De met Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst
door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting
worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

