ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID PAT-PAK BV, GEVESTIGD TE APELDOORN ,
GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN ONDER
NUMMER 68/1998
Artikel 1. Definities
1.1
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Pat-Pak” wordt bedoeld de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pat-Pak BV, gevestigd te 7312 BE Apeldoorn
aan de Lage Brink 12, de personen in dienst daarvan of andere personen die door of
vanwege Pat-Pak tewerk zijn gesteld, als mede leveranciers
1.2
Daar waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtgever” of “afnemer”
wordt daaronder tevens verstaan “koper” of “een ieder met wie Pat-Pak een overeenkomst
aangaat, of wil aangaan of aan wie Pat-Pak een aanbieding doet, aan of voor wie Pat-Pak
levert of aan of voor wie een prestatie door Pat-Pak wordt verricht”.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties,
prestaties en overeenkomsten zijdes/met Pat-Pak en Pat-Pak wijst nadrukkelijk andere
algemene voorwaarden af.
2.2
Op biedingen, afwijkend van deze voorwaarden, kan slechts een beroep worden gedaan
indien en voor zover deze door Pat-Pak schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3. Aanbiedingen
3.1
Alle offertes of aanbiedingen zijdes Pat-Pak zijn vrijblijvend uitdrukkelijk anders is vermeld of
overeengekomen.
3.2
De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. De
offerte wordt gedagtekend en geldt vanaf die dag gedurende 30 dagen.
3.3
Pat-Pak heeft het recht, indien de offerte niet wordt geaccepteerd, alle kosten welke hij
heeft moeten maken on zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan de
opdrachtgever.
3.4
De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, exclusief omzetbelasting.
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Artikel 4. Overeenkomsten
4.1
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding
door Pat-pak. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van PatPak, dan wel uit het feit dat deze uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2
In geval dat een overeenkomst bij de schriftelijke orderbevestiging wordt bevestigd, wordt
deze geacht te zijn tot stand gekomen overeenkomstig de orderbevestiging, zulks tenzij
binnen 8 dagen na verzending van zodanige orderbevestiging daartegen is geprotesteerd
door de opdrachtgever
Artikel 5. Levertijd en Leveringsplaats
5.1
Levering geschiedt af werkplaats, Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd
gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en dat alle voor
de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enzovoort in het bezit zi9jn
van Pat-Pak en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.
5.2
De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Pat-Pak kan blijven werken als ten tijde van
de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd.
5.3
Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door Pat-Pak niet zijn
afgenomen, staan de zaken ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn
rekening en risico opgeslagen.
Artikel 6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht.
6.1
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Pat-Pak niet kan worden
nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Pat-Pak bij het tot stand komen van de
overeenkomst niet bekend waren, heeft Pat-Pak het recht te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijf.
6.2
Daarnaast heeft Pat-Pak het recht de nakoming van zijn verplichting(en) op te schorten en is
hij niet in verzuim indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn
invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
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6.3
Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer
van Pat-Pak liggen, wordt mede verstaan het niet of tijdig voldoen door leveranciers en/of
onderaannemers van Pat-Pak aan hun verplichtingen, brand, stakingen of het verloren gaan
van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, et cetera.
6.4
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als nakoming blijvend onmogelijk is of de
tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst
tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van
de door ontbinding geleden of te lijden schade.
6.5
Als Pat-Pak zijn verplichting(en) gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het al verrichte werken de
gemaakte kosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1
Pat-Pak is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het
rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Pat-Pak toe te rekenen tekortkoming, met
dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waar tegen PatPak verzekerd is, dan wel rederlijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden
genomen.

■
■

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van
inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan). Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
Pat-Pak is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de
uitvoering van het werk of de montage c.q. het verwerken van geleverde zaken
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor Pat-Pak
daarvoor verzekerd is.

7.2
Opdrachtgever zal Pat-Pak vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding
wegens Pat-Pak ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen,
monsters, modellen, of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is
aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
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7.3
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of
beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van Pat-Pak zoals deze zich op
het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan een aan Pat-Pak toe te
rekenen tekortkoming.
Artikel 8. Garantie
8.1
Pat-Pak staat in voor de goede uitvoering van de aangenomen opdracht voor zover Pat-Pak
vrij was van de keuze daarvan, met dien verstande dat door haar gedurende een periode van
3 maanden na levering, in geval is gebleken dat de bewerking ondeugdelijk was. Pat-Pak te
harer keuze de bewerking opnieuw zal uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening
nieuw materiaal toelevert, dan wel het gebrek zal herstellen of opdracht gever zal crediteren
voor een evenredig deel van de factuur. Een en ander ter keuze van Pat-Pak.
8.2
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie
door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
8.3
De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Pat-Pak (zowel
financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft
gesteld.
Artikel 9. Transport
9.1
Ook indien Pat-Pak voor het transport zorg draagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico
behoorlijk te verzekeren.
9.2
Mocht een beroep op gestelde in lid 1 niet opgaan, dan is Pat-Pak nooit tot verdere
schadeloosstelling gehouden dat tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of
beschadiging tijdens transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal
op verzoek van de opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel
verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.
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Artikel 10. Niet afgehaalde zaken
10.1
Indien opdrachtgever zaken die Pat-Pak van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het
feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde,
heeft Pat-pak het recht om 1 maand na de ter beschikking stelling van de zaken deze na
schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder
verplichting de opbrengst aan de opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan PatPak toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.
Artikel 11. Betaling
11.1
Betaling dient te geschieden ten kantore van Pat-Pak. Betalingscondities worden gesteld
naar de aard en de belangrijkheid van de levering. Tenzij anders overeengekomen dienen
facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
11.2
Pat-Pak is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of met de nakoming van
de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming
van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlagen. Deze bepaling geldt evenzeer
indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te
stellen geeft Pat-Pak het recht door middel van daartoe strekkende schriftelijke verklaring de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Pat-Pak om onkosten en
winstderving vergoed te krijgen door opdrachtgever.
11.3
Pat-Pak is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is
overeengekomen.
11.4
Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele verplichtingen op Pat-Pak te verrekenen
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.5
De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte tijdige betaling van
een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat, van
faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
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11.6
Wanner de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30
dagen na factuurdatum is Pat-Pak gerechtigd na het verstrijken van deze termijn aan
opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de
wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar, indien de wettelijke rente
lager is dan 10%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als
zijnde een volle maand.
11.7
Pak-Pak is tevens gerechtigd om naast de hoofdvordering en de rente van de opdrachtgever
te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn
veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder
geval wanneer Pat-Pak zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Deze kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
11.8
Indien Pat-pak in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt
gesteld, komen alle door Pat-pak in verband met deze procedure gemaakte kosten voor
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 12. Reclame of klachten
12.1
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de
garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze
had moeten ontdekken bij Pat-Pak ter zake schriftelijke heeft gereclameerd, waarbij hij aan
Pat-Pak schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek
heeft geconstateerd.
12.2
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn
ingediend.
12.3
Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ter dienst stonden op grond
van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft
gereclameerd en/of hij Pat-Pak niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te
herstellen.
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Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1
Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Pat-Pak
geleverde of nog te leveren zaken. Pat-Pak blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren
zaken zolang opdrachtgever de vordering van Pat-Pak ter zake van tegenprestatie van de
overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Pat-Pak blijft tevens
eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft zolang
opdrachtgever vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de zodanige
overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete,
rente en kosten.
13.2
Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd
op de door Pat-Pak geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos
pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht
willen op eerste verlangen van Pat-Pak te zullen verklaren dat hij niet tot vestigen van een
hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
Artikel 14. Ontbinding
14.1
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke
ontbindingsverklaring tot Pat-Pak richt, zal hij te allen tijde eerst Pat-Pak schriftelijk in
gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen alsnog haar verplichting na te komen
dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig
schriftelijk dient te melden.
14.2
Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de
verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.
14.3
Indien Pat-Pak instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde,
heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van
gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making
van reeds door Pat-Pak verrichte prestaties en heeft Pat-pak onverkort op betaling van de
reeds door zijn verrichte prestaties.
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Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
15.2
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd,
zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van Pat-Pak tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Pat-Pak
heeft echter het recht om van deze bevoegdheid af te wijken en opdrachtgever te
dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
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