ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NOVIPRINT B.V. (uitgave oktober 2022)
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Algemeen
Elke rechtsbetrekking tussen NoviPrint B.V. en de wederpar�j wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Eventueel afwijkende voorwaarden die
door de wederpar�j worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar schri�elijk mee akkoord hebben verklaard. Ook overigens
dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schri�elijk met ons overeengekomen te worden. Indien wij schri�elijk akkoord zijn gegaan met de
toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan
eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpar�j geen rechten voor de toekomst ontlenen.
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Aanbiedingen
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens. Alle voor of bij een aanbieding
verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit duidelijk schri�elijk door ons
is beves�gd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
©Copyright NoviPrint B.V. Alle informa�e in onze aanbieding(en) is strikt vertrouwelijk en wordt de wederpar�j ter beschikking gesteld op voorwaarde dat de
wederpar�j deze uitsluitend gebruikt voor beoordelings- en planningsdoeleinden van het desbetreﬀende project. Alle prijs- en produc�nforma�e alsmede
systeembeschrijvingen mogen zonder nadrukkelijke schri�elijke toestemming van NoviPrint B.V. op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aan derden worden bekend
gemaakt. Door het negeren van deze voorwaarden zal de vooralsnog vrijblijvende aanbieding worden aangemerkt als een niet-vrijblijvende consultancy opdracht en te
allen �jde als zodanig aan de aanvrager in rekening worden gebracht.
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Overeenkomsten
Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schri�elijke aanvaarding/beves�ging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het �jds�p waarop door ons met de
uitvoering van een opdracht een begin is gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons
personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze
door ons schri�elijk zijn beves�gd. Bij schri�elijke beves�ging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

4
4.1

Vervoer en (af)levering
De zaken, waaronder valt: diensten, apparatuur, so�ware en (verbruiks)goederen waaronder e�ke�en zal omstreeks de overeengekomen datum, op het door
wederpar�j bij de opdracht opgegeven adres worden (af)geleverd. Onder en/of overleveringen tot maximaal 10% is mogelijk bij levering van drukwerk en e�ke�en welk
niet uit voorraad worden geleverd.
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Koopprijs, kosten en betaling
De koopprijs van de zaken luidt in Euro (€) en is exclusief B.T.W. en overige we�elijke lasten en heﬃngen.
Bij materiaal prijsverhogingen zijn wij gerech�gd deze verhogingen automa�sch door te belasten. Onze verkoopprijzen zijn gebaseerd op een bepaalde valuta
verhouding. Indien de oﬃciële wisselkoers van de betrokken valuta op het �jds�p van ontvangst van de opdracht, meer dan 3% afwijkt van de wisselkoers op het
�jds�p van de aanbieding en/of leverdatum, dan behouden wij het recht voor deze afwijking door te berekenen.
De kosten van vervoer af magazijn NoviPrint B.V., de verzekering van het vervoer, de kosten van aﬂevering en opstelling van de apparatuur worden gedragen door
koper en zullen hem afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij anders overeen gekomen tussen NoviPrint B.V. en opdrachtgever. De kosten voor spoedzendingen
zijn te allen �jde voor rekening van de koper.
De betaling van de koopprijs en de kosten zal zonder enige kor�ng of compensa�e geschieden binnen 30 kalenderdagen op de wijze als vermeld in de
opdrachtbeves�ging.
Bij niet �jdige betaling van de koopprijs en kosten is koper met ingang van de vervaldata van de facturen een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente per jaar
verschuldigd, die gelijk is aan het op de vervaldag geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank, vermeerderd met 2% en met de geldende, door de banken
toegepaste, opslagen op debetrente.
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Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper op het moment van ondertekening door koper van het door vervoerder aan hem te presenteren
verzendadvies.
Iedere levering van zaken, waaronder valt: diensten, apparatuur, so�ware en (verbruiks)goederen waaronder e�ke�en door NoviPrint B.V aan de opdrachtgever, blij�
in het beheer van NoviPrint B.V tot de opdrachtgever alle in het verleden gezonden facturen hee� voldaan. Dit is ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking
hebben reeds door de opdrachtgever zijn betaald.
Eerst na volledige betaling van alle vorderingen zoals geschreven in ar�kel 6.2, vindt de overdracht van zaken plaats.
Indien en voor zover door NoviPrint B.V geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, is NoviPrint B.V nog steeds de eigenaar van de zaken. In dat geval is zij
gerech�gd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de zaken terug te nemen en is opdrachtgever verplicht NoviPrint B.V in dat kader toegang te
verlenen tot alle ruimtes van de opdrachtgever, om zodoende de geleverde zaken te collecteren.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
De opdrachtgever is verplicht om aan NoviPrint B.V mededeling te doen van eventuele ac�es van derden met betrekking tot aan NoviPrint B.V toebehorende zaken of
ideeën.

7
7.1

Onderhoud
In verband met het aan apparatuur te verrichten onderhoud, waaronder begrepen het opheﬀen van storingen, kunnen NoviPrint B.V. en koper een afzonderlijke
overeenkomst sluiten.
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Aansprakelijkheid en overmacht
NoviPrint B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voor koper ontstaat, doordat de zaken, waaronder valt: diensten, apparatuur, so�ware en
(verbruiks)goederen waaronder e�ke�en, niet op de overeengekomen datum is/zijn geleverd en/of opgesteld, dan wel zo spoedig mogelijk daarna is/zijn afgeleverd,
voor zover zulks het gevolg is van gebeurtenissen en omstandigheden die NoviPrint B.V. redelijkerwijs niet kon verhinderen, daaronder begrepen vertraging in de
aﬂeveringen door toeleveranciers van NoviPrint B.V. NoviPrint B.V. zal koper onverwijld in kennis stellen van dergelijke gebeurtenissen en omstandigheden.
Onverminderd in het ar�kel 8 bepaalde, is NoviPrint B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die naleving, opstelling of oplevering van diensten,
apparatuur, so�ware en (verbruiks)goederen waaronder e�ke�en door welke oorzaak dan ook ontstaat aan koper, aan goederen van koper, aan personeel in dienst
van koper of derden, aan derden of goederen van derden. Bij deze vrijwaart koper NoviPrint B.V. tegen aansprakelijkheid jegens derden ter zake van dergelijke schade.
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Uitvoer
Ongeacht of koper aan NoviPrint B.V. hee� medegedeeld dat enig product een uiteindelijke bestemming hee� welk buiten Nederland is gelegen, is het koper niet
toegestaan producten, documenten of systemen waarvan de producten onderdeel uitmaken, vanuit Nederland uit te voeren zonder dat koper de hiervoor door de
bevoegde autoriteit vereiste uitvoervergunningen hee� verkregen.
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Ontbinding
Ingeval koper de op hem, krachtens deze overeenkomst, rustende verplich�ng geheel of gedeeltelijk niet nakomt, dan wel indien er sprake is van overmacht als
omschreven in ar�kel 8, hee� NoviPrint B.V. het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, de uitvoering van de koopovereenkomst
op te schorten dan wel de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit recht hee� NoviPrint B.V. ook indien koper in staat van faillissement is verklaard,
indien hem surséance van betaling is verleend, indien het bedrijf van koper wordt geliquideerd of opgeheven, of indien koper anderszins zijn bedrijfsac�viteiten geheel
of gedeeltelijk s�llegt. Alle vorderingen die NoviPrint B.V. uit hoofde van de koopovereenkomst op koper hee� of krijgt, zijn in de hier genoemde gevallen terstond
opeisbaar.
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Slotbepaling
Deze voorwaarden sluiten de toepassing van kopers eigen voorwaarden, van welke inhoud of welke vorm dan ook, uit.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die NoviPrint B.V. moet maken ten gevolge van het niet nakomen door
koper van enige verplich�ng die krachtens deze koopovereenkomst op hem rust, zijn voor rekening van koper. Ingeval van niet �jdige betaling zullen de
buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 500,- bedragen.
De koopovereenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen voor de bevoegde rechter te
Dordrecht worden gebracht, behoudens indien enige vordering tot competen�e van de kantonrechter behoort.
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