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ARTIKEL 1

ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Convex Europe en koper worden gesloten.
De algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die van Convex Europe uit gaan.
1.2 Afwijkende bepalingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van koper, binden Convex Europe slechts indien Convex Europe
zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden - behoudens andersluidende schriftelijke afspraken - alleen voor de
overeenkomst waarop de akkoordverklaring is gericht en gelden niet voor eventuele daaropvolgende overeenkomsten.
1.3 Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden komen te vervallen.

ARTIKEL 2

AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zeven dagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.
2.2 Mondelinge afspraken en toezeggingen van medewerkers van Convex Europe binden Convex Europe slechts indien zij deze
schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 Een overeenkomst tussen Convex Europe en koper komt tot stand, zodra Convex Europe de opdracht schriftelijk heeft bevestigd
of doordat Convex Europe met de uitvoering ervan is begonnen.

ARTIKEL 3

WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

3.1 Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
3.2 Indien Convex Europe vóór wijziging van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt, of indien door de wijziging extra kosten
ontstaan, komen deze kosten voor rekening van koper.
3.3 De door wijziging in de opdracht veroorzaakte overschrijding van de leveringstermijn komt voor rekening en risico van koper.

ARTIKEL 4

LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 Alle leveringen geschieden af fabriek. Convex Europe bepaalt de wijze van verzending bij franco levering. Op verzoek van koper
zijn andere verzendwijzen mogelijk. De hieraan verbonden meerkosten zijn voor rekening van koper.
4.2 Convex Europe verplicht zich de overeengekomen leveringstermijn zo goed als mogelijk na te komen. De overeengekomen
leveringstermijn is echter geen fatale termijn. Indien koper de overeenkomst wenst te ontbinden als gevolg van niet tijdige aflevering
door Convex Europe, dient koper Convex Europe eerst schriftelijk in gebreke te stellen en aan Convex Europe een redelijke termijn te
gunnen om alsnog na te komen.
4.3 Een overschrijding van de leveringstermijn geeft koper geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op
opschorting van enig uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4.4 Koper is verplicht de producten af te nemen zodra deze door Convex Europe worden aangeboden. Indien koper de producten niet
afneemt op het moment dat deze worden aangeboden, dan kan Convex Europe vanaf dat moment de producten opslaan voor
rekening en risico van koper. Ook indien omtrent het transport niets is geregeld of indien de koper in gebreke blijft tijdig voor vervoer
zorg te dragen, gaat het risico van de goederen, op het moment dat deze worden aangeboden, over op de koper. Convex Europe
heeft daarmee aan zijn verplichting tot aflevering voldaan en koper is de koopprijs vanaf dat moment opeisbaar verschuldigd.
Opslagkosten worden achteraf in rekening gebracht. Voor zover Convex Europe op dat moment haar uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen nog niet (volledig) is nagekomen, is zij gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten
tot dat koper aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
4.5 Op afroep bestelde producten moeten worden afgenomen binnen de afgesproken levertijd of, indien er geen levertijd is
afgesproken, binnen 3 maanden na opdrachtdatum. Ingeval van termijnoverschrijding is artikel 4.4 van overeenkomstige toepassing.
Aldus in consignatie genomen en gehouden producten zijn voor risico van koper.

ARTIKEL 5

PRIJZEN

5.1 Convex Europe is gerechtigd na de orderbevestiging doch voor de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien één of
meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening een verandering heeft ondergaan of als er sprake is van
valutakoerswijzigingen. Koper heeft in dit geval het recht binnen 3 dagen na ontvangst van de mededeling van prijsverhoging (het nog
niet uitgevoerde gedeelte van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
5.2 De prijzen zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in euro (EUR), exclusief drukvoorbereidingskosten, transportkosten,
BTW en alle overige belastingen en van overheidswege opgelegde heffingen.

ARTIKEL 6

BETALINGEN

6.1 Convex Europe is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te
verlangen en de afwerking van de order op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien deze
zekerheid niet binnen de gestelde termijn wordt gegeven.
6.2 Betalingen dienen door middel van overschrijving op de bankrekening van Convex Europe binnen de op de factuur vermelde
termijn te geschieden, in de overeengekomen valuta.

6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag zal koper over het factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand.
6.4 Bij niet tijdige betaling komen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten voor rekening van koper waarbij partijen
zijn overeengekomen dat de eerstbedoelde kosten geacht worden overeen te komen met een bedrag gelijk aan een percentage van
15 % van de verschuldigde hoofdsom en zulks met een minimum van EUR 150,00 onverminderd het recht van Convex Europe op
aanvullende schadevergoeding. Convex Europe heeft in voorkomend geval recht op integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
6.5 Klachten en geschillen, van welke aard dan ook, geven koper niet het recht op enige verrekening of opschorting van zijn
betalingsverplichtingen jegens Convex Europe.

ARTIKEL 7

RISICO

7.1 Behoudens het gestelde in de artikelen 4.4 en 4.5, draagt koper het risico van de te leveren producten vanaf het tijdstip dat zij het
magazijn van Convex Europe verlaten dan wel - bij franco leveringen - op het moment dat deze aan koper worden geleverd dan wel
ten titel van levering worden aangeboden.
7.2 Door ondertekening van de vrachtbrief of ontvangstbevestiging door koper, erkent koper dat de zending zichtbaar compleet en
uiterlijk in goede staat is ontvangen.

ARTIKEL 8

EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Convex Europe behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan koper afgeleverde producten, tot het moment van
algehele voldoening van al hetgeen Convex Europe in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere
overeenkomsten van dezelfde aard van koper te vorderen heeft, waaronder tevens begrepen een eventueel recht op
schadevergoeding, een recht op vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten (zoals bedoeld in art. 6.4) en/of een recht op een
rentevergoeding.
8.2 Het is koper niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang het
eigendom van de geleverde producten niet op hem is overgegaan. Het is koper wel toegestaan om in het kader van zijn normale
bedrijfsvoering de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te bewerken en/of door te verkopen. In geval het eigendom
aan derden wordt overgedragen of de producten ten behoeve van derden worden verwerkt, is koper verplicht zijn vorderingsrechten,
welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen, op eerste verzoek van Convex Europe aan Convex Europe te
verpanden.
8.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en tevens die
producten voor zijn rekening te doen verzekeren tegen verlies, diefstal, beschadiging en breuk.
8.4 In geval derden beslag leggen op de producten die zich onder voorbehoud van eigendom van Convex Europe bij koper bevinden,
is koper gehouden Convex Europe hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9

AANSPRAKELIJKHEID/EXONERATIE

9.1 Convex Europe is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van de voor haar uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming is te wijten aan bewuste roekeloosheid en/of opzet.
9.2 Koper vrijwaart Convex Europe voor (schade) aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
9.3 Convex Europe is niet aansprakelijk voor de invloed, welke de door haar geleverde producten op de kwaliteit van het daarin
verpakte product uitoefent.
9.4 Adviezen van Convex Europe met betrekking tot uitvoeringsvormen, kwaliteiten, maten, enz. worden naar beste weten verstrekt.
Koper kan jegens Convex Europe geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding in verband met de gegeven adviezen.
9.5 Convex Europe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool
("streepjescode") of enig andere, op verzoek van koper aangebrachte code en/of voor de gevolgen van het onjuist lezen van een
zodanige code door de daartoe geëigende apparatuur, tenzij expliciet schriftelijk wederzijds overeengekomen.

ARTIKEL 10

RECLAMES

10.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd te worden ingediend binnen 10 dagen na ontvangst van de
producten, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt aan de overeenkomst te beantwoorden.
10.2 Reclames die Convex Europe bereiken na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van de producten, evenals reclames
betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.
10.3 Indien de koper niet aan zijn afnameplicht voldoet gaat de termijn als bedoeld in lid 10.1 lopen op het moment dat koper had
moeten afnemen.
10.4 De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde producten, geeft de koper niet het recht de gehele levering te
weigeren. In het bijzonder is het technisch niet te vermijden, dat tijdens de productie een gering percentage van de order afwijkingen
kan vertonen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen. Dergelijke afwijkingen geven geen recht op reclames.
10.5 Convex Europe heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht ter plaatse vast te stellen.
10.6 Koper pleegt overleg met Convex Europe over eventuele retourzendingen. Als na inspectie door Convex Europe de klacht
ongegrond blijkt te zijn, zijn de kosten van retourzending en herlevering die Convex Europe moet maken voor rekening van koper.
10.7 Wanneer koper het door hem gewenste product niet nauwkeurig schriftelijk heeft gespecificeerd door aanwijzingen van onder
meer hoeveelheid, kwaliteit, uiterlijk, bedrukking en toleranties, wordt de levering geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
10.8 Een orderbevestiging die Convex Europe stuurt met betrekking tot de te leveren producten geldt als bindend. Koper dient deze
onverwijld te controleren en binnen 3 dagen Convex Europe in kennis te stellen van onvolkomenheden, bij gebreke waarvan geen
reclames mogelijk zijn.

ARTIKEL 11

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

11.1 De houdbaarheid van de te leveren producten is 6 maanden na productiedatum, tenzij in de aanbieding en/of orderbevestiging
een andere termijn is opgenomen.
11.2 De overeengekomen eigenschappen, zoals treksterkte, lassterkte, scheursterkte en kleur gelden binnen een temperatuurgebied
tussen +5°C en +25°C. Convex Europe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verwerking, opslag en transport buiten genoemd
temperatuurbereik.
11.3 Contact met andere producten en/of stoffen en inwerking van licht kan tot gevolg hebben dat het product en/of bedrukking zijn
kleur verliest of dat deze vervaagt. Bij polypropyleen kan dit tevens tot rimpeling of zogenaamde "sinaasappelhuid" leiden. Dit
behoort tot de normale producteigenschappen. Klachten hieromtrent worden door Convex Europe niet in behandeling genomen.
11.4 De mate van gladheid of stroefheid van de producten is geen eigenschap die kan leiden tot klachten.

ARTIKEL 12

AFWIJKINGEN

12.1 Klachten over geringe afwijkingen betreffende ondermeer de kwaliteit, samenstelling, maat, kleur, gewicht en bedrukking geven
geen recht tot afkeuring van de producten.
12.2 Alle afbeeldingen en tekeningen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het te leveren product daaraan hoeft te
beantwoorden. Tekeningen, foto's en ontwerpen blijven eigendom van Convex Europe.
12.3 De samenstelling van de producten zoals vastgelegd in aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten is slechts
indicatief. De samenstelling van de producten kan variëren zowel binnen één opdracht als tussen twee afzonderlijke opdrachten van
hetzelfde type product, zonder dat dit koper het recht geeft tot afkeuring van de producten.
12.4 Convex Europe is niet aansprakelijk voor variaties in eigenschappen van de door haar geleverde producten, die het gevolg zijn
van variaties in eigenschappen tussen grondstoffen en/of tussen producten van verschillende leveranciers van Convex Europe.
12.5 Convex Europe spant zich in om de bestelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden. Convex Europe heeft een
tolerantie van 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid. Bij partijen onder de 5000 stuks (of meter) is een afwijking van 500
stuks (of meter) boven of beneden de opgegeven hoeveelheid toegestaan.
12.6 Afkeuring op basis van inspectie van enkele exemplaren is niet mogelijk. Bij de boordeling of een levering van Convex Europe aan
de hierboven gestelde eisen voldoet, dient minimaal 50% van de geleverde producten ter inspectie aanwezig te zijn.

ARTIKEL 13

TEKORTKOMING IN DE NAKOMING

13.1 Indien koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet, alsmede in geval van faillissement of
(voorlopige) surseance van betaling, heeft Convex Europe het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en onverminderd de aan Convex Europe verder toekomende rechten, te ontbinden dan wel de nakoming op te
schorten, zonder recht op schadevergoeding voor koper.
13.2 In geval van niet-tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of deze reeds zijn gefactureerd,
terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14

DRUKPROEVEN

14.1 Door koper voor akkoord ondertekende drukproeven zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen geen
aanleiding geven tot reclames.

ARTIKEL 15

PRODUCTIEMIDDELEN

15.1 Alle productiemiddelen, zoals clichés, cilinders, informatiedragers en andere grafische materialen, blijven eigendom van Convex
Europe, ook al zijn zij in rekening gebracht. Koper kan geen afgifte van deze productiemiddelen vorderen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
15.2 De onder 15.1 aangeduide productiemiddelen, die door Convex Europe in bewaring worden gehouden, worden voor een
periode van 6 maanden gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 16

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle verbintenissen tussen Convex Europe en koper is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, onverminderd het recht
van Convex Europe om een niet in Nederland gevestigde koper te dagvaarden voor het gerecht van de vestigingsplaats van de koper.

