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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VAN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Highpack B.V., gevestigd te Hem
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Highpack
de wederpartij

:
:

overeenkomst

:

Highpack B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
de natuurlijke of rechtspersoon die met Highpack B.V. een overeenkomst aangaat of
is aangegaan betreffende door Highpack te leveren zaken en/of te verrichten
werkzaamheden/diensten;
de overeenkomst tussen Highpack en de wederpartij waarbij Highpack zaken
verkoopt en levert aan de wederpartij en/of de overeenkomst tussen Highpack en de
wederpartij
waarbij
Highpack
in
opdracht
van
de
wederpartij
werkzaamheden/diensten verricht.

Artikel 2 Algemeen
2.1

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst
tussen Highpack en de wederpartij, voorzover partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2

Een nietige of vernietigde bepaling in deze algemene voorwaarden doet niets af aan de
toepasselijkheid en rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1

Alle aanbiedingen van Highpack zijn geheel vrijblijvend, tenzij een uitdrukkelijke termijn voor
aanvaarding wordt gesteld. Niettemin heeft Highpack het recht haar aanbod te herroepen, zolang als
de wederpartij de aanbieding nog niet heeft aanvaard.

3.2

De door Highpack opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding geen
recht op ontbinding of schadevergoeding.

3.3

De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.

3.4

Highpack is gerechtigd een overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voorzover zich
onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het sluiten van de overeenkomst.

3.5

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Highpack daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Highpack anders aangeeft.

3.6

Een samengestelde prijsopgave verplicht Highpack niet tot verkoop en levering van zaken en/of het
verrichten van werkzaamheden/diensten van een deel van de aanbieding tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.

3.7

Indien Highpack met de wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle
volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan
niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 4 Levering en toegestane afwijkingen
4.1

De levering van de verkochte en/of door Highpack verpakte zaken geschiedt op de door Highpack aan
te geven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Highpack is gerechtigd de door haar
verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
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4.2

Indien Highpack een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Highpack
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Highpack een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar
verplichtingen na te komen.

4.3

Bij aflevering, al dan niet door een derde, is de wederpartij gehouden de goederen nauwkeurig te
controleren op schade en gebreken. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet
de wederpartij binnen 48 uren schriftelijk bij Highpack reclameren. De wederpartij is verplicht de
goederen af te nemen op het moment dat Highpack deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel
op het moment waarop deze de wederpartij volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.4

De toegestane afwijkingen voor gewicht en massa van geleverde sachets en verpakte goederen zijn
gelijk aan de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen. Afwijkingen van maximaal
10% minder, of 10% meer, kunnen niet worden beschouwd als toerekenbare tekortkoming door
Highpack.

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden/diensten
5.1

Highpack zal de overeengekomen werkzaamheden/diensten ten behoeve van de wederpartij naar
beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2

Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Highpack het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3

Indien ter uitvoering van de overeenkomst nodig of gewenst kan Highpack de aan de wederpartij
toebehorende casu quo voor de wederpartij bestemde zaken in opslag plaatsen. De opslag geschiedt
voor rekening en risico van de wederpartij. De zaken zijn tijdens de opslag niet verzekerd. Indien de
wederpartij het risico op beschadiging/vernietiging/verdwijning gedekt wil zien, dient hij zelf voor
deugdelijke verzekering zorg te dragen.

5.4

Op verzoek van de wederpartij kan Highpack zorg (laten) dragen voor het transport van de voor de
wederpartij bestemde (te leveren c.q. verpakken) zaken. Dit transport geschiedt voor rekening van de
wederpartij op een door Highpack te bepalen wijze. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan
de zijde van Highpack is zij jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor enige
beschadiging/vernietiging/verdwijning verband houdende met dit transport. Ongeacht de wijze van
verzending die partijen overeenkomen, ligt het risico van transport bij de wederpartij. Desgewenst
dient de wederpartij zich daartegen zelf te verzekeren.

5.5

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle goederen die conform de overeenkomst verpakt moeten
worden tijdig aan Highpack ter beschikking zijn gesteld. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde goederen niet tijdig aan Highpack zijn verstrekt, heeft Highpack het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1

Alle door Highpack geleverde producten blijven eigendom van Highpack totdat de wederpartij alle
verplichtingen uit al de met Highpack gesloten overeenkomsten is nagekomen. De wederpartij is niet
bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.

6.2

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Highpack onverwijld daarvan op de
hoogte te stellen.

6.3

Door Highpack geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.4

Voor het geval dat Highpack haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Highpack, of een door
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laatstgenoemde aan te wijzen derde, die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Highpack
zich bevinden, althans zich mogelijk bevinden, en die producten mee terug te nemen.

Artikel 7 Verpakkingen
7.1

Highpack behoudt zich het recht voor de kosten van verpakkingen in rekening te brengen. De
verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. De wederpartij is verantwoordelijk voor een juiste
afvoer van verpakkingen die zijn geleverd door Highpack.

Artikel 8 Betaling
8.1

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Highpack is te allen tijde
bevoegd een andere wijze van betaling overeen te komen. Iedere betalingstermijn geldt als fatale
termijn, zodat de wederpartij van rechtswege in verzuim is indien het verschuldigde niet binnen de
betalingstermijn aan Highpack is voldaan.

8.2

Over de periode dat de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij vertragingsrente van 2% per maand
aan Highpack verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een
maand geldt als gehele maand. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de
vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde vertragingsrente.

8.3

Onverminderd de gevallen als beschreven in de wet is enige vordering van Highpack op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar indien het faillissement, de toepasselijkheidverklaring van Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen of surséance van betaling van de wederpartij is verzocht. Enige
vordering van Highpack is ook onmiddellijk opeisbaar indien ten laste van de wederpartij beslag is
gelegd.

8.4

Het is de wederpartij niet toegestaan enige betaling aan Highpack op te schorten en/of enige
vordering te verrekenen, behoudens voorzover Highpack daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1

Onverminderd de gevallen als beschreven in de wet is Highpack bevoegd de nakoming van haar
verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst
Highpack ter kennis is gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij
de verplichtingen niet zal nakomen.

9.2

Het is Highpack toegestaan de overeenkomst met de wederpartij bij enige toerekenbare tekortkoming
van de wederpartij te ontbinden zonder dat daarvoor verzuim noodzakelijk is. Ook bij omstandigheden
die voor Highpack overmacht opleveren, waartoe in ieder geval moeten worden gerekend
gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Highpack gebruik maakt,
ongeschiktheid van zaken waarvan Highpack gebruik maakt, werkstakingen, ziekte, in- en
doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en
storingen in de productie, heeft Highpack het recht de overeenkomst te ontbinden zonder daarbij
schadeplichtig te worden tegenover de wederpartij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien Highpack jegens de wederpartij aansprakelijk is voor geleden schade, komt slechts de directe
schade – die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Highpack toe te rekenen
tekortkoming – voor vergoeding in aanmerking.
10.2 Highpack is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door vertraging, bedrijfsstagnatie
etcetera. Deze (indirecte) schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
10.3 Indien Highpack aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag van de ter zake door de assuradeur van Highpack te verstrekken uitkering. Indien de
aansprakelijkheid c.q. schade door de assuradeur niet (volledig) is gedekt, is de aansprakelijkheid van
Highpack beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht,
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
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10.4 De wederpartij is te allen tijde verplicht de nodige maatregelen te treffen om haar schade zo beperkt
mogelijk te houden.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de rechtsverhouding tussen Highpack en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing
met uitsluiting van onder meer het Weens Koopverdrag. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen
partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de
Nederlandse bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer
37091140.

