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ALGEMENE VERKOOP-ENLEVERINGSVOORWAARDEN OPGESTELDDOORDEVERENIGING PLATFORMPROMOTIONAL
PRODUCTSookgenoemdPromotional ProductsProfessionals, statutair GEVESTIGDTEDENHAAGenfeitelijk
KANTOORHOUDENDETE(4205AA)GORINCHEM AANDESTATIONSWEG29. Vastgesteld tijdens deAlgemenevergadering
van8maart 2018engedeponeerd onder nummer34179289bijdeKamervanKoophandel

Artikel1.Definities
• Indezealgemenevoorwaarden wordt verstaan onder
• Afnemer: denatuurlijke-of rechtspersoondiehandelt indeuitoefeningvanberoepofbedrijf.
• Gebrek: Iedere afwijking vandeProducten vandeSpecificatie en ieder anderszinsniet naarbehoren functioneren van

deProductenof geleverdediensten;
• GeschillencommissiePPP: dedoordeverenigingPlatform Promotional Products ingesteldegeschillencommissie;
• Leveringstermijn: de indeOvereenkomstbepaalde termijnwaarbinnendeProductenmoetenwordengeleverd;
• Leverancier: degebruikervandezealgemenevoorwaarden, in casude ledenvandeverenigingPlatform Promotional

Products, diemetAfnemerin een (pre-)contractuele verhoudingstaat;
• Order: Iedereopdracht vanAfnemeraanLeverancier tot levering vanProducten, inwelke vormdanook;
• Overeenkomst: iedereovereenkomstdie tussenLeverancier enAfnemer tot standkomt,elkewijzigingof aanvulling

daarop, alsmedealle (rechts)handelingen ter voorbereidingen/ofter uitvoering vandieovereenkomst;
• Overeenkomstopafstand: eenovereenkomstdie tussenLeverancier enAfnemerwordtgesloten inhet kadervaneen

georganiseerdsysteemvoor verkoopopafstandvanproducten,digitale inhouden/ofdiensten,waarbij tot enmethet
sluitenvandeovereenkomstuitsluitend ofmedegebruikgemaaktwordt vanéénofmeer techniekenvoor
communicatieopafstand;

• Producten: Alle ter uitvoeringvaneenOrder c.q.Overeenkomstdoorof voor rekeningvanLeverancier geproduceerde
en/ofgeleverdezakenalsmede– al danniet daarbij behorende– door Leverancier te leveren diensten,waaronder
adviezenencreatieve uitingen;

• Specificatie: DeomschrijvingvandoorAfnemerbestelde Productenwelkewordt vermeldofnaarwelkewordt
verwezen indeOrderofdeOvereenkomst.

• Website: DewebshopvanLeverancier waaropProducten wordenaangebodendiedoorAfnemerskunnenworden
afgenomen.

Artikel 2Toepasselijkheid
• Lid1:Tenzijschriftelijk anders isovereengekomenzijnopalle aanbiedingenenoffertes van Leverancier enop iedere

Overeenkomst tussenLeverancier enAfnemerdezealgemenevoorwaardenvan toepassing.
• Lid2:Detoepasselijkheid vaneventuele doorAfnemergehanteerdealgemene(inkoop)voorwaarden wordtdoor

Leverancier uitdrukkelijk vandehandgewezen,tenzij de toepasselijkheiddaarvandoor Leverancieruitdrukkelijk en
schriftelijk is aanvaard.

• Lid3:Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordt de tekst vandezealgemenevoorwaarden aande
Afnemerbeschikbaargesteld. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijkis, zaldeLeverancier voordatdeovereenkomstop
afstandwordtgesloten, aangevenopwelkewijzedealgemenevoorwaarden bij deLeverancier zijnin tezienendat zij
opverzoekvandeAfnemer zospoedigmogelijkkosteloosworden toegezonden.
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• Lid4:Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordt gesloten, kaninafwijkingvanhet vorige lid envoordat
deovereenkomstopafstandwordt gesloten,de tekst vandezealgemenevoorwaarden langselektronische wegaan
deAfnemer ter beschikkingworden gesteldopzodanigewijzedat dezedoordeAfnemeropeeneenvoudigemanier
kanwordenopgeslagenopeenduurzamegegevensdrager.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijkis, zalvoordat de
overeenkomstopafstandwordtgesloten,wordenaangegevenwaar vandealgemenevoorwaarden langs
elektronische wegkanworden kennisgenomenendat zij opverzoekvandeAfnemer langselektronischewegofop
andere wijzekostelooszullenworden toegezonden.

• Lid5:Indieneenbepaling indezealgemenevoorwaarden nietigblijkt te zijn,tast dit niet degeldigheidvandegehele
algemenevoorwaardenaan. Partijen zullenindat gevalter vervanging(een) nieuwebepaling(en) vaststellen,
waarmeezoveel als rechtensmogelijkis aandebedoelingvandeoorspronkelijkebepalinggestaltewordt gegeven.

Artikel 3Aanbiedingen
• Lid1:Alle aanbiedingeninwelke vormookzijnvoor Leverancier vrijblijvend endienenals ééngeheelteworden

opgevat. Indieneenaanbiedingeen termijn voor aanvaardingbevat, houdtdit uitsluitend indatdeaanbiedingna
dezetermijn in iedergeval is komente vervallen.

• Lid2:Allebij deaanbiedingverstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningenenverdere gegevens,zoalsmaten,
gewichten enhoeveelheden, zijnzonauwkeurigmogelijk.Dezeopgavenzijnslechtsbindendvoor zoverzulks
uitdrukkelijkwordtbevestigd.

• Lid3:Alleoffertes enaanbiedingenzijngebaseerdopuitvoeringvandeOvereenkomstondernormale
omstandighedenengedurendenormalewerktijden.

• Lid4:Deinhoudvandewebsite enhet aanbod ismetdegrootstezorgvuldigheidsamengesteld.Leverancier kan
echter niet garanderendat alle informatie opdewebsite te allen tijde juist en volledigis. Alle prijzen,het aanboden
overige informatieopdewebsite en inandere vanLeverancier afkomstigematerialen zijndanookʻonder voorbehoud
van.̓

Artikel 4Deovereenkomst
• Lid1:Deovereenkomstkomttot standophetmomentvanaanvaardingdoordeAfnemervanhetaanbodenhet

voldoenaandedaarbij gesteldevoorwaardendanwel nadatdoor Leverancier nauitlatingenvandeAfnemer een
beginmetdeuitvoering isgemaakt.Indiendooromstandigheden,waaronderdeaard, deomvangofde
spoedeisendheidvandeOrder, geenorderbevestiging isverzonden,wordtde factuur beschouwdals
orderbevestiging.

• Lid2: IndiendeAfnemerhet aanbod langselektronischewegheeft aanvaard, bevestigt de Leverancier onverwijld
langselektronische wegdeontvangst vandeaanvaardingvanhet aanbod.Zolangdeontvangst vandezeaanvaarding
niet doordeLeverancier isbevestigd, kandeAfnemerdeovereenkomstontbinden.

• Lid3: IndieneenaanboddoordeAfnemerwordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbodbinnen3(drie)
werkdagennaontvangst vandeaanvaardingalsnogte herroepen. DeLeverancierdeelt zulkeenherroeping
onverwijldmeeaandeAfnemer.

• Lid4:Indiendeovereenkomst elektronischtot standkomt,treft deLeverancierpassendetechnischeen
organisatorischemaatregelen ter beveiligingvandeelektronischeoverdracht vandata enzorgthij voor eenveilige
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webomgeving.IndiendeAfnemerelektronischkanbetalen, zaldeLeverancier daartoe passende
veiligheidsmaatregelen inachtnemen.

• Lid5:Indienblijkt datbij deaanvaardingofopanderewijzeaangaanvandeovereenkomstdoorAfnemeronjuiste
gegevenszijnverstrekt, heeft Leverancier het recht ompasaanhaar verplichting te voldoennadatde juistegegevens
zijnontvangen.

• Lid6:DeLeverancier kanzichbinnenwettelijke kaders-opdehoogtestellen ofdeAfnemeraanzijn
betalingsverplichtingenkanvoldoen, alsmedevanal die feiten en factorendie vanbelangzijnvoor eenverantwoord
aangaanvandeovereenkomstopafstand. IndiendeLeverancier opgrondvandit onderzoekgoedegrondenheeft om
deovereenkomstniet aan te gaan,is hij gerechtigdeenbestellingof aanvraagte weigerenof aandeuitvoering
bijzonderevoorwaarden te verbinden.DeLeverancier dieopgrondvanhetonderzoekdeaanvraagweigert of
daaraanbijzonderevoorwaardenverbindt, deelt dit zospoedigmogelijkdochuiterlijk binnen3dagennahet sluiten
vandeovereenkomst, onderopgavevan redenen, aandeAfnemermede.

• Lid7:Allebescheiden, verstrekte modellen,monstersof voorbeelden betrekkinghebbendopdoorLeverancier
gedaneaanbiedingenen/ofdeOvereenkomstzijnenblijven eigendomvanLeverancier enmogenzonderhaar
schriftelijke toestemmingniet aanderdenwordenverstrekt, ter inzagewordengegeven,wordenvermenigvuldigdof
nagemaaktopwelkewijzedanook.Afnemer isgehoudendezebinnenveertien dagennaeendaartoe door
Leverancier gedaanverzoekonbeschadigdenvoorzover van toepassinginoriginele verpakking franco te retourneren
aan Leverancier.

• Lid8:IndieneenAfnemer, nade totstandkomingvandeOvereenkomstdezevoortijdiggeheelofgedeeltelijk wil
beëindigendanisdeAfnemer jegensdeLeverancier dekostenverschuldigddiedeLeverancier heeft gemaakt,met
betrekkingtot: reeds ingekochteProducten, dedoordeLeverancier account/begeleidingsurenendekostenvan
externe ingeschakeldepartijen.

Artikel5Prijzen
• Lid1:Alleopdewebsite en inandere vanLeverancier afkomstigematerialen vermeldeprijzenzijnexclusiefbtw

(tenzij andersweergegeven) en tenzij opdewebsite anders vermeld, exclusiefandereheffingenwelke van
overheidswegewordenopgelegd.

• Lid2:Debijdeaanbiedingopgegevenprijsofprijzenzijn, tenzij andersovereengekomen,gebaseerdopde ten tijde
vandezeaanbiedingvoorLeverancier geldendeprijsbepalende factoren, zoalsarbeidslonen,kostprijzenvan
grondstoffenofmaterialen envalutakoersen. Prijsstijgingenalsgevolgvaneenwijzigingvaneenvandeze
prijsbepalende factoren nadeaanbiedingmogendoorLeverancier aanAfnemerwordendoorberekend,ookinhet
gevaldeOvereenkomst reeds tot stand isgekomen.

• Lid3: Indiendetoepassingvanhet voorgaandelidmochtleiden tot eenprijsverhogingvan10%ofmeerbinneneen
termijn van3maandennahet aangaanvandeOvereenkomst,danisAfnemergerechtigddeOvereenkomstbinnen7
werkdagennadathij vandeprijsverhoginginkennisisgesteld,middelseenaangetekendschrijven te ontbinden,
zondertot enigeschadevergoedinggerechtigd te zijn.

• Lid4:Eventuele bijkomendekosten, zoalsbezorgkostenenbetaalkosten wordenopdewebsite vermelden in ieder
geval inhetbestelprocesgetoond.
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Artikel6LeveringvanbewerkteProducten
• Lid1: IngevalLeverancier opdracht krijgttot levering van speciaaltenbehoeve vanAfnemerbewerkte (c.q.

samengestelde)Producten isAfnemer verplicht tot aanleveringvanvoorhetproces vanbewerkinggeschiktmateriaal
in voldoendehoeveelheden. ZolangAfnemerniet aandezeverplichtingheeft voldaan, is Leveranciergerechtigdhaar
verplichtingen ingevolgedeOvereenkomstop te schorten.

• Lid2:Leverancier isuitsluitendgehoudenvooraf eendrukproef,model,monsterof voorbeeld ter goedkeuringaan
Afnemer te zendenindienzulksbij het aangaanvandeOvereenkomstschriftelijk doorAfnemer isbedongen.Indat
geval verplicht Leverancier zichuiterlijk twee wekennahet aangaanvandeOvereenkomstennaontvangstvande te
bewerkenmaterialen eendrukproef,model,monsterof voorbeeld voor te leggenaanAfnemer,welkegeachtwordt
te zijngoedgekeurdindienniet binnenvijfwerkdagenschriftelijk daarop isgereageerd.

• Lid3:Allekostenvandedrukproef, hetmodel,monsterof voorbeeld wordenafzonderlijk in rekeninggebrachtenzijn
niet begrepen inovereengekomenprijzen tenzij uitdrukkelijkanders isovereengekomen.

Artikel 7Advieswerkzaamhedenenproductontwikkeling
• Lid1:Leverancier kandesgevraagdadviserendopte treden. Leverancier isgerechtigddit separaat aanAfnemerin

rekeningte brengen,ongeachtofhet adviesbetrekkingheeft opdoorof voor rekeningvanLeverancier ingevolgede
Overeenkomstgeproduceerdeen/ofgeleverdeProducten.

• Lid2:Ingeval vanproductontwikkeling, adviezenvoor toe te passenpromotioneleproducten, adviezenmet
betrekkingtot creatieve concepten, offertes voor uitgebreideprojectenmet al ofniet bewerkteproducten, nationale
of internationale marktonderzoekennaar specifiekeproductenofproductaanvragenvanniet concreet omschreven
producten, geldthet bepaalde in lid1vandit artikel onverkort.

Artikel 8Inschakelingvanderden
Leverancier isgerechtigdbij deuitvoeringvandeOvereenkomstderden in te schakelen. Zij istevens gerechtigdrechten en
verplichtingenwelke voortvloeienuit deOvereenkomstaanderdenover te dragen.

Artikel9Leveringen,LeveringstermijnenenOvermacht
• Lid1:Leveringstermijnenwordenbij benaderingvastgesteldenzijnnimmertebeschouwenals fatale termijn, tenzij

uitdrukkelijkanders isovereengekomen.Leveringstermijnengaanpasin, zodradeOvereenkomst tot stand is
gekomeninovereenstemmingmetartikel 3, alle voordeuitvoering vandeOvereenkomstbenodigdegegevenszijn
verstrekt énbetalingdoorAfnemervandekoopprijsc.q. deovereengekomentermijn(en) heeft plaatsgevondenofde
door Leverancier verlangdezekerheidis verstrekt.

• Lid2: Indiendeleveringgeheel of gedeeltelijkwordt verhinderddoorovermacht,is Leverancier gerechtigdde levering
op te schorten, alsook– inhetgeval de situatie dieovermachtoplevert langerdandriemaandenduurt of zodrazeker
isdatdie langerdandriemaandenzalduren– deOvereenkomstvoorzovernietuitgevoerd, geheeldanwel
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gedeeltelijk teontbindenenbetalingte vorderen terzakevandewel uitgevoerdegedeelten, eenenander zonder
gehoudenheidenigeschadevergoedingaanAfnemer te betalen.

• Lid3:Vanovermacht isondermeer,dochniet uitsluitend, sprakeinhetgeval vanbrand,overstroming,werkstaking,
epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme,overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaarzijnvanvergunningen,
handelsembargo s̓,arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkomingofonrechtmatige
gedragingenvan toeleverancier(s) enonderaannemersvanLeverancier of anderederden,met inbegripvaneventuele
gebrekeninhetdoorhenaanLeverancier geleverde, enhet niet (tijdig) of onvoldoendebeschikbaarzijnvan
materialen, transport, brandstoffen,energie enarbeidskracht.

• Lid4:Leveringvindtplaats af-fabriek,tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.Kostenvoor transport en
verzekeringkomenvoor rekeningvanAfnemer,ookindienwordt overeengekomendat Leverancier voorhet transport
zorgdraagt.Deovergangvanhet risicovandeProducten vindt plaatsophetmomentvan levering, zoalsdezeop
grondvandezealgemenevoorwaarden dient te geschieden.Het transport vindtplaats voor risico vanAfnemer, ook
indiendevervoerder uitdrukkelijkheeft bepaalddat alle transportdocumentendienente vermeldendat alle schade
tengevolgevanhet transport voor rekeningenrisicovandeverzenderkomt.

• Lid5:Inhet geval Leverancier voorhet transport zorgdraagt,dientAfnemerofdoorhemaangewezenderde
eventuele transportschadedirect naontvangst, dochmaximaalbinnen12uurnaontvangstvandeProducten aande
vervoerder c.q. expediteurtemeldeneneenafschrift daarvan te zendennaar Leverancier.

• Lid6:Producten dienahet verstrijken vandeLeveringstermijndoorAfnemerofdoorhemaangewezenderdeniet zijn
afgenomen,wordendoor Leverancier voor rekeningen risico vanAfnemeropgeslagen.Bij niet tijdigeafname is
Leverancier gerechtigdnaeenperiodevan14dagennahet verstrijken vandeLeveringstermijndeOvereenkomstte
ontbindenonverminderdhet recht vanLeverancier opschadevergoedingenonverminderdhet recht vanLeverancier
omtot verkoopvandeProductenaanderdenover tegaan.

• Lid7:IndiendeProducten quakleur, samenstelling,gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts inondergeschiktemate
afwijkenvaneerder verstrekte modellen,monstersof voorbeeldendanwel anderszinsvanhetgeen is
overeengekomen,wordendebetreffendeProductengeacht te voldoenaandeOvereenkomst.Leverancierwordt in
iedergeval geachtaanhaar leveringsverplichtingentehebbenvoldaan, indienhetgewicht of het aantal vande
geleverde Producten nietmeer dan10% afwijkt van hetgeen isovereengekomen.

• Lid8:Het ingedeeltenzendenvanProductendoor Leverancier is toegestaan,waarbij iedere zendingafzonderlijk
gefactureerd magworden.

Artikel 10Reclames
• Lid1: Leverancier staat ervoor indatdeproducten, dienstenendigitale inhoudvoldoenaandeovereenkomst,de in

het aanbodvermelde specificaties, aande redelijke eisenvandeugdelijkheiden/ofbruikbaarheidendeopdedatum
vande totstandkomingvandeovereenkomstbestaandewettelijke bepalingenen/ofoverheidsvoorschriften.

• Lid2: Indienhet afgeleverdeproduct, degeleverdedienst of digitale inhoudniet aan deovereenkomstbeantwoordt
(gebrekkigofdefectwordt geleverd), dandientdeAfnemerbinnenuiterlijk 3werkdagennadathij dit redelijkerwijs
hadkunnenontdekkendeLeverancier daarvan inkenniste stellen. DoetAfnemerdit niet, dankanhij geenaanspraak
meermakenopenigevormvanherstel, vervanging, schadevergoedingen/of restitutie ter zakevandit gebrek.

• Lid3: IndienLeverancier een klachtgegrondacht,wordennaoverlegmetAfnemerde relevante productenhersteld,
vervangenof (deels)vergoed. Leverancier kandaarbij Afnemerdoorverwijzennaar een fabrikant of leverancier.
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• Lid4: IndienLeverancier overeenkomtmetAfnemeromopbasisvanhet indit artikel gesteldeproductente
retourneren, dientdeAfnemerdeproductenzosnelmogelijkte retourneren. Indienerwordt overgegaantot
terugbetalingvan reedsvooruitbetaalde bedragen,zalLeverancier dezebedragenbinnen30dagennaontvangst van
deproductenterugbetalen.

• Lid5.Het ismogelijkdat fabrikanten en/of leveranciers eigengarantiesbieden.Dezegarantieswordenniet door
Leverancier aangeboden.IndienLeverancier hiervoor kiest, kanhijwel bemiddelenbij het inroepenvandeze
garantiesdoorAfnemer.

Artikel 11Eigendomsvoorbehoud
• Lid1:Alle aanAfnemerafgeleverdeProducten blijveneigendomvanLeverancier, dochzijnvanafhetmoment van

aflevering voor rekeningen risico vanAfnemer, totdat alle krachtensdeOvereenkomstverschuldigdebedragen
alsmededevorderingenwegenshet tekortschieten indenakomingdoorAfnemervandezeofandere
overeenkomst(en), waaronder begrepenrente enkostenvan invordering,doorAfnemervolledigzijnvoldaan.

• Lid2:ZolangdeeigendomvandegeleverdeProducten niet opAfnemerisovergegaan,ishetAfnemerniet toegestaan
deProducten te verwerken, buitenzijnfeitelijke machttebrengen,te vervreemden, te verpandenofanderszinste
bezwaren, zalhij voorts alle dienstigemaatregelennemenomdezeProducten af te scheidenenafgescheidente
houdenvandeoverigebijAfnemeraanwezigezakenenalhet benodigdeinhet werk (doen) stellen omvermenging,
natrekkingofzaakvormingte voorkomen.

• Lid3:Afnemer verbindt zichvorderingendiehij tegenzijnafnemers verkrijgt niet aanderden te cederenof te
verpandenenverbindt zichvoortsbedoelde vorderingen, zodraLeverancier dewensdaartoe te kennengeeft, aan
haar te verpandenopdewijze,aangegevenin art. 3: 239BW totmeerdere zekerheidvanhaar vorderingenuitwelke
hoofdedanook tegenAfnemer.

• Lid4:Afnemerisgehoudenderdendiezichopdedoor Leverancier geleverde Productenwillen verhalen schriftelijk te
wijzenophetdaaroprustendeeigendomsrechtvanLeverancier. Afnemerdient Leverancier hiervan schriftelijk
onverwijld opdehoogtete stellen.

• Lid5:IndienAfnemer tekortschiet indenakomingvanzijnverplichtingenof, indienLeverancier goedegrondheeft te
vrezendatAfnemer inzijnverplichtingen te kort zalschieten, kanLeverancierhet doorhaargemaakte
eigendomsvoorbehoudinroepen, inwelkgevalAfnemerverplicht isdesgevraagdonmiddellijk enkosteloosde
geleverdeProducten inde feitelijke macht vanLeverancier tebrengen. Leverancier is voortsgerechtigddeze
Producten zelfvoor rekeningvanAfnemer terugte (doen) halenvandeplaatswaarzij zichbevinden.Afnemer
verleent Leverancier reedsnuvoor alsdanonherroepelijkmachtigingomdaartoe debij of voorAfnemer ingebruik
zijnderuimten te (doen) betreden. Na terugnemingzalAfnemerwordengecrediteerd voordemarktwaarde,welke in
geengevalhogerzalzijndandeoorspronkelijkekoopsom,verminderdmetdekostenvan deterugnemingendoor
Leverancier geledenschade.

Artikel 12Duurtransactie: duuropzeggingenverlening
• Lid1:DeAfnemerkaneenovereenkomstdie vooronbepaalde tijd is aangegaanendie strekt tot hetgeregeld

afleveren vanProducten, te allen tijde opzeggenmet inachtnemingvandaartoeovereengekomenopzeggingsregelsen
eenopzegtermijnvan twee maanden.

• Lid2.DeAfnemerkande indevorige leden genoemdeovereenkomsten schriftelijk opzeggen.
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• Lid3. Eenovereenkomstdie voorbepaalde tijd is aangegaanendie strekt tot hetgeregeldafleveren vanproducten,
digitale inhoudofdiensten,wordt stilzwijgendmeteenzelfdeduur verlengdalsovereengekomen.

• Lid4.Genoemdeopzegtermijnenzijnovereenkomstigvan toepassingvooropzeggingendoorLeverancier.

Artikel13Betaling
• Lid1:Tenzijschriftelijk andersovereengekomenenonverminderdhet inhet volgendelidbepaaldedienenbetalingen

aanLeverancier tegeschieden,in euroʼs, hetzijnetto contant, hetzij tenkantore vanLeverancier doormiddelvan
overmakingnaarof stortingopeen doorLeverancier aan te wijzenbank-ofgirorekening,zulksnaarkeuzevan
Leverancier, steedsbinnen14dagenna factuurdatum.DeLeverancier is gerechtigdelektronisch te factureren,
waarmeedeAfnemerzichnu reedsvooralsdanakkoordverklaart.

• Lid2: Schuldvergelijkingofandere vormenvanverrekeningzijnzonderuitdrukkelijkeschriftelijke overeenkomst
nimmer toegestaan.

• Lid3: Leverancier iste allen tijdegerechtigdalvorens te leveren, ofmet delevering voort te gaan,naar haar oordeel
voldoendevooruitbetalingof zekerheidvoorhetnakomenvandebetalingsverplichtingenvanAfnemerte verlangen,
waarbij Leverancier gerechtigdis verdere leveringenop te schorten indienAfnemer aandit verlangenniet tegemoet
komt,ookingevaleenvaste levertijd is overeengekomen,eenenanderonverminderdhet recht vanLeverancier
vergoedingvanschadete vorderenwegens te late c.q. niet-uitvoeringvandeOvereenkomst.

• Lid4:IndienAfnemerniet binnendeovereengekomentermijn hetdoorhaar ingevolgedeOvereenkomst
verschuldigdeheeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim.Leverancier heeft het recht omhet verschuldigde
bedragte verhogenmetdewettelijke rente enLeverancier is gerechtigddedoorhemgemaaktebuitengerechtelijke
incassokosteneneventuele procesrechtelijkekosten in rekeningtebrengenen te verhalen opAfnemer.

• Lid5:IndienAfnemer terzakevanzijnverplichtingen ingevolgedeOvereenkomstofdezealgemenevoorwaarden in
verzuimisgeraakt,wordenvanafdatmomentalle betalingsverplichtingenvanAfnemeraanLeverancier, ongeachtof
reeds isgefactureerd,onmiddellijkopeisbaar.

Artikel14Intellectuele, industriële eigendomsrechtenenGeheimhouding
• Lid1:Allerechten van intellectuele en industriële eigendom(waarondermerkrechten,modelrechtenenoctrooien) op

alle krachtensdeOvereenkomst terbeschikkinggesteldeofontwikkeldeontwerpen, tekeningen,modellen,monsters
en voorbeelden(hierna: “de Informatie”) berustenuitsluitendbij Leverancier,tenzijuitdrukkelijkandersis
overeengekomen.

• Lid2:Afnemer isniet gerechtigdde inhet vorige lidgenoemdeInformatie aan tewendenandersdan tenbehoevevan
het in deOvereenkomstvoorzienegebruikvandeProducten waaropzij betrekkinghebben.

• Lid3:Afnemerzalgeheimhoudingbetrachten tenaanzienvanalle voordeuitvoering vandeOvereenkomstaan
Afnemerter beschikkinggestelde Informatie, Specificaties, allebedrijfsinformatie enknow-howbetreffende en
afkomstigvanLeverancier. Afnemerdientdesgevraagddevertrouwelijke informatie alsmedealle kopieënof andere
vermenigvuldigingendaarvanonverwijld over te dragenaanLeverancier.
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Artikel15Inbreukoprechten vanderden
• Lid1: Indiendoor eenbevoegderechter in een rechtsgedingtegenLeverancier onherroepelijk wordt vastgestelddat

eendoor Leverancier geleverd Product inbreukmaaktopeenrecht van intellectuele of industriële eigendomvaneen
derde, zal Leverancier te harer keuzedebetrokkenzaakvervangenvooreenProduct datgeen inbreukmaaktophet
betreffende recht, eengebruiksrechtter zaketrachten te verwerven ofAfnemerde voor datProduct betaaldeprijs
terugbetalen, verminderdmet een redelijke afschrijving.

• Lid2: Ingeval vanvervangingof terugbetalingkomtLeverancier het recht toedaaraandevoorwaarde van
terugleveringvandeoorspronkelijkgeleverdeProducten te verbinden.

• Lid3:OpLeverancier rustmetbetrekkingtot enige inbreukop rechtenvanderdengeenandere verplichting dande in
het eerste lid vermelde vervangings-,verwervings-,of terugbetalingsverplichting.

• Lid4: Ingeval eenOrderwordtuitgevoerdnaarontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen,doorof
namensAfnemerverstrekt, ofdaarbij gebruikwordt gemaaktvandoorof vanwegeAfnemer te verstrekken zaken,kan
Afnemergeenaanspraakmakenophethiervoor indit artikel bepaaldeenvrijwaart Afnemer Leverancier tegenalle
aansprakenverbandhoudendemet ter zakegestelde inbreukenop rechtenvan intellectuele of industriële eigendom
vanderden.

Artikel 16Aansprakelijkheid
• Lid1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid,indien:

- Deschadedirect het gevolgis vanopzetofgroveschuldvanLeverancier of leidinggevendeondergeschiktenvan
Leverancier;

- Deschadehet rechtstreeks gevolgis vaneenaantoonbaar Gebrek indedoorLeverancier geproduceerdeen/of
geleverdeProducten voorzoverdezeniet deveiligheidbiedendiemen, alleomstandighedeninaanmerking
genomen,daarvanmagverwachten.

• Lid2:Leverancier aanvaardt geenenkele aansprakelijkheidvoorhetniet deugdelijkplaatsenvanhetbedrijfslogo
en/ofbedrijfsnaamopzakenvanAfnemer, andere bewerkingenvanzakenvanAfnemeren/of leveringvanProducten,
indienenvoorzoverhetGebrekhetgevolgis vanonjuistheid,danwelonvolkomenhedeninhetdoorAfnemeraan
Leverancier verstrekte ontwerp, alsookvoor inbreukendiehet ontwerpmaakt oprechten vanderden.

• Lid3:De totale aansprakelijkheidvanLeverancier wegenstoerekenbare tekortkomingindenakomingvande
Overeenkomstis in iedergeval beperkt tot vergoedingvandemateriële endirecte schadetot maximaalhetbedrag
vandeafzonderlijkvoordebetreffende Productenbedongenprijs (excl.BTW).

• Lid4:Voordehiervooromschrevenschadeaanvaardt Leverancier in iedergeval geenaansprakelijkheidvoordie
schadeterzakewaarvanhaar verzekeraargeenuitkeringdoet (op verzoekzalLeverancier aanAfnemereenkopievan
debetreffende verzekeringsovereenkomstdoen toekomen). Voorts zalde totale aansprakelijkheidvanLeverancier
nooit het bedragvan€50.000,–in totaal pergebeurtenis tebovengaan.

• Lid5:Leverancier zaluitsluitend aansprakelijkgehoudenkunnenwordenvoordie (in)directe schadewaarvoor zijin
dezeVoorwaardendeaansprakelijkheiduitdrukkelijkheeft aanvaard.

• Lid6:Afnemervrijwaart Leverancier tegenalle aansprakenvanderdendiestellen schadetehebbengeledenals
gevolgvaneenGebrek ineenzaakdiedoorAfnemeraaneenderde isgeleverdendie (mede) bestonduit door
Leverancier geleverdezaken,behoudensindienenvoorzoverAfnemerbewijst datde schadeuitsluitendenalleen is
veroorzaaktdoordedoor Leverancier geleverdeProducten.
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• Lid7:Ingeval vanovermacht alsbedoeld inartikel 8 lid3vandezealgemenevoorwaarden is Leverancier nimmer
aansprakelijk voorwelke schadedanook.

• Lid8:Voorzoverniet uitdrukkelijkschriftelijk anders isovereengekomenvervallen alle rechtsvorderingenopgrond
vandeOvereenkomstendezealgemenevoorwaardendoor het verloop vanéén jaar na leveringsdatum.

Artikel 17Teruggaveverhuurde eninbruikleen gegevenzaken
• Lid1:IndienLeverancier aanAfnemerbij deuitvoeringvandeOvereenkomstzakenheeft verhuurden/ofinbruikleen

heeft gegeven,aldanniet tegenbetaling, isAfnemerverplicht dezezakenonmiddellijknabeëindigingvande
Overeenkomst,omwelke redendanook, inoorspronkelijkestaat, vrij vangebrekenenvolledig te retourneren. De
hiervoor genoemdetermijnheeft te geldenals fatale termijn.

• Lid2:IndienAfnemer, omwelke redenook,niet voldoet aandeonder lid1genoemdeverplichting, heeft Leverancier
het recht dedaaruit voortvloeiende schadeenkosten,waaronderdekostenvanvervangingengederfde
huurinkomsten,opAfnemerte verhalen, onverminderdalle overige aanLeverancier toekomenderechten.

Artikel 18Ontbinding
• Lid1: IndienAfnemeréénvanzijnverplichtingen jegensLeverancier niet, niet tijdigofniet behoorlijk nakomt,

surséancevanbetalingaanvraagt, in staat van faillissement geraaktof zijnondernemingbeëindigt, ingeval vaneen
juridische fusiedanwel indien eensubstantieel deel vandezeggenschapbijAfnemer inanderehandenkomtzijnalle
facturendirect opeisbaar enkomtLeverancier het recht toe – zonderdat rechterlijke tussenkomsten/ofeennadere
ingebrekestellingis vereist – doormiddelvaneenschriftelijke verklaring (alle) metAfnemergeslotenOvereenkomsten
geheelof gedeeltelijk te ontbindenenheeft Leverancier recht opvergoedingvanalle directe, indirecte en
gevolgschade,inclusief gederfdewinst, onverminderdanderehaarwettelijk toekomenderechten.

• Lid2: IndienLeverancier ooknaeendaartoe strekkendeschriftelijke aanmaninghaar verplichtingenniet, niet tijdigof
niet behoorlijknakomt,kanAfnemerdeOvereenkomstvoorhetgebrekkigegedeelte ontbinden,zonderechter
aanspraak tekunnenmakenopvergoedingvanontbindingsschade,waarbij het bepaalde inartikel 10vandeze
algemenevoorwaarden terzakevanhet eigendomsvoorbehouduitdrukkelijk vankrachtblijft.

Artikel 19Verwerken Persoonsgegevens
• Lid1:IndiendeAfnemeraanLeverancier persoonsgegevenster beschikkingstelt noodzakelijkvoordeuitvoering van

deovereenkomst, blijft deAfnemerdeVerwerkingsverantwoordelijke voordegegevensverwerkingalsbedoeld inde
AlgemeneVerordeningGegevensbescherming.

• Lid2:Leverancier zaldenodigetechnischeenorganisatorischemaatregelen treffen omdeverwerkingvan
persoonsgegevenstebeveiligen tegenverliesofonrechtmatige verwerking. Bij de tenemenmaatregelenzalde
Leverancier rekeninghoudenmethet te beschermenbelangvandeAfnemerendeaardvandepersoonsgegevensdie
doordeLeverancier inopdracht vandeafnemerwordenverwerkt.
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• Lid3: Leverancier zalnaafrondingvandeovereenkomst inopdracht vandeAfnemerdepersoonsgegevensdiede
Leverancier heeft verkregeninhet kader vandeuitvoeringvandeovereenkomstvernietigen, tenzij deAfnemerde
geleverdedienstverleningbetwist.

• Lid4:Leverancier enAfnemerzullenhunwederzijdserechten enplichtenseparaat vastleggenineen
Verwerkersovereenkomst.

Artikel20Getallen, maten,gewichtenenverdere gegevens
Geringeafwijkingentenaanzienvanopgegevenmaten, gewichten, getallen, kleuren (PMS kleurcoderingis leidend) en
anderedergelijke gegevensgeldenniet als tekortkomingen.Dehandelsgebruikenbepalenof er sprake is vangeringe
afwijkingen.

Artikel 21Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze
• Lid1:Opdezealgemenevoorwaarden enalle aanbiedingenenOvereenkomstenwaaropdezealgemenevoorwaarden

van toepassingzijn,isuitsluitend Nederlands recht van toepassing.HetVN-Verdraginzakeinternationale
koopovereenkomsten(veelal aangeduidalshetWeens Koopverdrag)isniet van toepassing.

• Lid2:Allegeschillendie tussenLeverancier enAfnemerontstaanoverdeuitvoeringvandeOvereenkomst, kunnen
doordeLeverancier enAfnemergezamenlijkwordenvoorgelegdaandeGeschillencommissiePPP, welke indezevoor
partijen eenbindendadvieszalbrengen.

• Lid3:Allegeschillendie tussenLeverancier enAfnemerontstaanoverdeuitvoeringvandeOvereenkomst, zullen,
tenzij overhetgeschilreeds isbeslistdoordeGeschillencommissiePPP, uitsluitend wordenbeslechtdoorde
bevoegderechter.

Artikel 22Overigebepalingen
• Lid1:Dezealgemenevoorwaarden zijnbeschikbaarinhet Nederlands, Engels, FransenDuits. Bij

interpretatieverschillen prevaleert deNederlandseversie.
• Lid2:Dezealgemenevoorwaardenkunnendoor Leverancier (althansdoorhet Platform Promotionele Producten)

wordengewijzigd.WijzigingenwordendoorLeverancier schriftelijk bekendgemaaktaanAfnemeren treden in
werkingdertig (30) dagennadebekendmaking,tenzijbijde bekendmakingeenandere datumwordt aangegeven.
Afnemerstemtnu reeds inmetde inhouden toepasselijkheidvandealsdangewijzigdealgemenevoorwaarden vanaf
hetmomentvanbijdebekendmakingaangegevendatumvan inwerkingtreding.

• Lid3: IndieneenbepalingvandeOvereenkomstofdezealgemenevoorwaarden nietigofanderszinsonafdwingbaar
blijkt te zijn,tastdit niet degeldigheidvandeoverigebepalingenvandeOvereenkomstendealgemenevoorwaarden
aan. Indat geval heeft Leverancier het recht omdaarvoor indeplaats te stellen eenbepalingdie zoveelmogelijkhet
doel endestrekkingvandenietige/vernietigde c.q.onafdwingbarebepalingbenadert.
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Artikel 23Identiteit vandeLeverancier

NaamLeverancier
statutaire naam,eventueel aangevuldmethandelsnaam

Vestigingsadres

Telefoonnummer
en tijdstip(pen)waaropdeLeverancier telefonisch tebereikenis

E-mailadres
ofanderaandeAfnemeraangebodenelektronischcommunicatiemiddel
metdezelfde functionaliteit alse-mail

KvK-nummer

Btw-identificatienummer


