
 
Snijders Flexibele Verpakkingen 

  
1. DEFINITIES 

 
1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Snijders Flexibele Verpakkingen: de gebruiker van deze 
leveringsvoorwaarden: Snijders Flexibele Verpakkingen gevestigd aan 
het Jan de Withof 67 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder KvK-nummer 17.16.32.66; 

b. leveringsvoorwaarden: deze leveringsvoorwaarden van Snijders 
Flexibele Verpakkingen; 

c. koper: de koper van de goederen; 
d. overeenkomst: de overeenkomst inzake de koop en verkoop van de 

goederen tussen de koper en Snijders Flexibele Verpakkingen; 
e. goederen: de goederen (met inbegrip van enig gedeelte van de goederen 

of enige onderdelen daarvan) waarvan Snijders Flexibele Verpakkingen 
overeengekomen is om deze in overeenstemming met deze 
leveringsvoorwaarden aan de koper te leveren. 
 

2. ALGEMENE BEPALINGEN  
 

2.1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle door Snijders Flexibele 
Verpakkingen gesloten overeenkomsten en zijn en van toepassing op alle 
aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden. Indien na een overeenkomst 
waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn tussen Snijders 
Flexibele Verpakkingen en koper een overeenkomst wordt gesloten waarin 
niet naar enige leveringsvoorwaarden wordt verwezen, worden deze 
leveringsvoorwaarden geacht op een dergelijke overeenkomst van 
toepassing te zijn, ongeacht de wijze van totstandkoming daarvan.  
 

2.2. Alleen deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en geïncorporeerd 
in elke overeenkomst inzake de koop van de goederen die door of namens 
Snijders Flexibele Verpakkingen met de koper wordt gesloten. Zij gelden in 
plaats van en prevaleren boven elke bepaling of voorwaarde - ongeacht of 
deze in strijd of onverenigbaar is met deze voorwaarden - die opgenomen is 
of waarnaar verwezen wordt in de door de koper overgelegde documentatie 
of in correspondentie of elders, of die een handelsgebruik, handelspraktijk of 
manier van zakendoen met zich meebrengt, tenzij hiervan uitdrukkelijk 
schriftelijk is afgeweken door Snijders Flexibele Verpakkingen. 

 
2.3. Een overeenkomst tussen Snijders Flexibele Verpakkingen en de koper - al 

dan niet via tussenpersonen van Snijders Flexibele Verpakkingen gesloten - 
bindt Snijders Flexibele Verpakkingen slechts nadat Snijders Flexibele 
Verpakkingen de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail aan de koper 
heeft bevestigd.  

 
2.4. De in deze leveringsvoorwaarden gebruikte opschriften dienen uitsluitend 

voor het gemak en hebben geen invloed op de uitleg daarvan. 



 
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden 

nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van 
deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde 
bepalingen zullen door Snijders Flexibele Verpakkingen vervangen worden, 
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 
2.6. Snijders Flexibele Verpakkingen heeft het recht deze leveringsvoorwaarden 

eenzijdig te wijzigen. 
 

2.7. Indien Snijders Flexibele Verpakkingen niet steeds strikte naleving van deze 
leveringsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan 
niet van toepassing zijn, of dat Snijders Flexibele Verpakkingen in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze leveringsvoorwaarden te verlangen. 

 
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

 
3.1. Een aanbieding, offerte of prijsopgave bindt Snijders Flexibele Verpakkingen 

niet en wordt slechts beschouwd als een uitnodiging aan de koper om een 
order te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel verklaard is.  
 

3.2. Adviezen of aanbevelingen die Snijders Flexibele Verpakkingen aan de koper 
hebben gegeven ten aanzien van de opslag, de toepassing of het gebruik 
van de goederen die niet schriftelijk door Snijders Flexibele Verpakkingen zijn 
bevestigd, zijn, wanneer zij worden opgevolgd of hiernaar wordt gehandeld, 
volledig voor risico van de koper en Snijders Flexibele Verpakkingen is 
dienovereenkomstig niet aansprakelijk voor dergelijke niet aldus bevestigde 
adviezen of aanbevelingen.  

 
3.3. Een drukfout, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopliteratuur, een 

prijsopgave, prijslijst, de website, factuur of ander document of andere 
informatie van de zijde van Snijders Flexibele Verpakkingen kan worden 
gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van Snijders Flexibele 
Verpakkingen. Snijders Flexibele Verpakkingen kan niet gebonden worden 
aan kennelijke fouten of verschrijvingen. 

 
3.4. Een omschrijving, specificatie of verklaring met betrekking tot een of meer 

van de door Snijders Flexibele Verpakkingen verkochte goederen in een 
catalogus, folder, advertentie of andere literatuur is slechts bij benadering 
gegeven en Snijders Flexibele Verpakkingen is op generlei wijze 
aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke literatuur. 

 
3.5. De koper kan een door Snijders Flexibele Verpakkingen aanvaarde order niet 

annuleren, behalve met de schriftelijke toestemming van Snijders Flexibele 
Verpakkingen en op voorwaarde dat de koper Snijders Flexibele 
Verpakkingen volledig schadeloos stelt voor alle verliezen, schade en kosten 
die Snijders Flexibele Verpakkingen als gevolg van de annulering lijdt of 
maakt.  



 
3.6. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden 

goederen opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en 
kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

 
4. PRIJZEN  

 
4.1. Alle prijzen van Snijders Flexibele Verpakkingen luiden, tenzij anders 

vermeld, in EURO (EUR) en zijn exclusief btw, verpakkingskosten, 
verzendkosten, invoer- en uitvoerrechten en accijnzen alsmede alle andere 
heffingen of belastingen die inzake de goederen en hun transport worden 
opgelegd of geheven. 
 

4.2. Nadat de overeenkomst is bevestigd of een niet-vrijblijvend aanbod is 
gedaan, blijft Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd de kooprijs aan te 
passen aan eventuele wijzigingen in de kosten of de prijs in EURO (EUR) 
van de vrachtprijs, invoerrechten, heffingen, belastingen en andere kosten, 
ook indien deze wijziging uitsluitend het gevolg is van een devaluatie van de 
EURO (EUR) ten opzichte van de valuta waarin die vrachtprijs, 
invoerrechten, heffingen, belastingen en andere kosten moeten worden 
betaald of voldaan.  

 
4.3. Snijders Flexibele Verpakkingen is voorts gerechtigd om de koopprijs aan te 

passen aan wijzigingen in de wisselkoers indien de kostprijs en/of de 
koopprijs na de sluiting van de koop, maar vóór de levering van de goederen 
met meer dan 3% is/zijn gewijzigd ten opzichte van de wisselkoers van de 
EURO (EUR) of de in de overeenkomst vastgelegde wisselkoers van de 
valuta. In al deze gevallen is Snijders Flexibele Verpakkingen als alternatief 
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de 
goederen nog niet in het bezit van de koper zijn.  

 
4.4. Een koopprijs die overeengekomen of van toepassing verklaard is door de 

koper en Snijders Flexibele Verpakkingen is gebaseerd op de door Snijders 
Flexibele Verpakkingen en de leverancier overeengekomen inkoopprijs. 
Indien deze inkoopprijs wordt gewijzigd als gevolg van omstandigheden 
buiten de macht van Snijders Flexibele Verpakkingen - zoals een tekort of 
door de leverancier gepleegde wanprestatie - is Snijders Flexibele 
Verpakkingen gerechtigd dergelijke wijzigingen aan de koper door te 
berekenen door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. Snijders 
Flexibele Verpakkingen is verplicht om zich naar beste vermogen in te 
spannen om de oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven. 

 
5. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER 

 
5.1. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Snijders Flexibele 

Verpakkingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Snijders Flexibele Verpakkingen 
worden verstrekt. 
 



5.2. Indien de door de koper aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, 
komt dit volledig voor rekening en risico van de koper. 

 
5.3. De koper is gehouden Snijders Flexibele Verpakkingen onverwijld te 

informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 

5.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende 
voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de koper is gevestigd in 
verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en vervoeren, op 
welke wijze dan ook, van de goederen, is alleen de koper verantwoordelijk. 

 
6. BEDRUKKEN VAN GOEDEREN 

 
6.1. Het is de koper niet toegestaan Snijders Flexibele Verpakkingen een 

opdracht te geven tot het vervaardigen van goederen die inbreuk maken op 
rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, 
auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien 
Snijders Flexibele Verpakkingen constateert of een vermoeden heeft dat de 
door de koper geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, 
dan heeft Snijders Flexibele Verpakkingen het recht de overeenkomst te 
ontbinden. 
 

6.2. Wat betreft opdrachten om de te leveren goederen te bedrukken of op 
andere wijze van een merkteken te voorzien, garandeert de koper dat hij 
gerechtigd is om de betreffende opdracht te geven en dat hij eventuele aan 
derden verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. 
 

6.3. Snijders Flexibele Verpakkingen is niet verplicht om te controleren of een 
bestelling de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. De koper 
zal Snijders Flexibele Verpakkingen schadeloos stellen voor alle claims die 
voortvloeien uit de genoemde opdrachten tot het bedrukken, kopiëren of 
openbaar maken van de teksten, ontwerpen, affiches, foto's, lithografische 
afdrukken, films, computersoftware, gegevensbestanden of enige andere 
informatiedrager of media van welke aard dan ook die door de koper aan 
Snijders Flexibele Verpakkingen zijn verstrekt met betrekking tot de door 
Snijders Flexibele Verpakkingen aan de koper geleverde of te leveren 
goederen. Snijders Flexibele Verpakkingen sluit uitdrukkelijk alle 
aansprakelijkheid op grond van de nationale of internationale wetgeving op 
het gebied van intellectuele eigendom, handelsmerken en auteursrecht uit. 

 
6.4. Indien en voor zover blijkt - bij of na het uitvoeren van de opdracht - dat er 

sprake is (geweest) van een inbreuk op de rechten van derden inzake de 
intellectuele en/of industriële eigendom in het land waarin de goederen 
worden verwerkt, maar ook in het landen of de landen waarin de goederen 
op de markt worden gebracht en/of worden gebruikt, is de koper verplicht om 
Snijders Flexibele Verpakkingen voor alle claims van derden schadeloos te 
stellen. In dit geval is Snijders Flexibele Verpakkingen te allen tijde 
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het 
verwerkte of te verwerken materiaal te houden.  



 
6.5. Snijders Flexibele Verpakkingen is niet verantwoordelijk voor het door de 

koper verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen of logo’s die op goederen 
gedrukt dienen te worden. 

 
6.6. Het resultaat van de geleverde goederen is o.a. afhankelijk van de kwaliteit 

van het door de koper aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een 
onscherpe afbeelding geven de koper niet het recht om de overeenkomst te 
ontbinden of op enige vorm van compensatie. 

 
7. LEVERINGSTERMIJN  

 
7.1. De door Snijders Flexibele Verpakkingen opgegeven leveringstermijn is  

gebaseerd op de omstandigheden die ten tijde van de sluiting van de 
overeenkomst voor Snijders Flexibele Verpakkingen gelden en, voor zover 
Snijders Flexibele Verpakkingen afhankelijk is van de prestaties van derden, 
op de informatie die dergelijke derden aan Snijders Flexibele Verpakkingen 
hebben verstrekt. Snijders Flexibele Verpakkingen dient zich zoveel mogelijk 
te houden aan de leveringstermijn. Een vermelde leveringstermijn is nimmer 
als een fatale termijn te beschouwen. 
 

7.2. De leveringstermijn gaat in nadat Snijders Flexibele Verpakkingen de order 
schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd. Indien Snijders Flexibele 
Verpakkingen voor de uitvoering van de overeenkomst door de koper te 
verstrekken informatie of faciliteiten nodig heeft, gaat de leveringstermijn in 
op de dag waarop alle benodigde informatie of faciliteiten in het bezit van 
Snijders Flexibele Verpakkingen zijn, maar niet eerder dan op de datum van 
de schriftelijke of elektronische bevestiging van de order.  

 
7.3. Indien de leveringsdatum niet wordt gehaald, heeft de koper om die reden 

geen recht op enige schadevergoeding. In dat geval is de koper niet 
gerechtigd om de overeenkomst te annuleren of te beëindigen, tenzij de 
leveringstermijn in dier voege wordt overschreden dat in redelijkheid niet van 
de koper kan worden verlangd dat hij het betreffende deel van de 
overeenkomst handhaaft. In dat geval heeft de koper recht op annulering of 
beëindiging van de overeenkomst voor zover dit strikt noodzakelijk is, op 
voorwaarde dat hij Snijders Flexibele Verpakkingen hiervan schriftelijk in 
kennis stelt. 

 
8. LEVERING 

 
8.1. Levering geschiedt Ex Works (af fabriek) conform de laatste editie van de 

gepubliceerde Incoterms. Dit betekent dat het risico van de goederen over 
gaat op het moment dat Snijders Flexibele Verpakkingen aan de koper 
mededeelt dat de goederen in het bedrijf of magazijn van Snijders Flexibele 
Verpakkingen ter beschikking van de koper staan. 
 

8.2. De koper en Snijders Flexibele Verpakkingen kunnen overeenkomen dat 
Snijders Flexibele Verpakkingen het transport van de goederen verzorgt. In 
een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij 



de koper. De koper kan zich tegen deze risico's verzekeren. De 
transportkosten komen voor rekening van de koper. 
 

8.3. De koper is verplicht de goederen af te nemen. Indien de koper afname 
weigert, dan is Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd de goederen op 
te slaan voor rekening en risico van de koper. Indien de koper de goederen 
die Snijders Flexibele Verpakkingen onder zich heeft, ondanks het feit dat 
deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het 
verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Snijders Flexibele 
Verpakkingen het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en 
namens de koper te (doen) verkopen. De koper blijft het factuurbedrag, te 
vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, 
verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto 
opbrengst van de verkoop aan die derde. 

 
8.4. De koper is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten 

en belastingen m.b.t. de goederen. 
 
8.5. Indien de verkoop is gesloten onder bepaling dat levering op afroep van de 

koper zal geschieden, dient de koper de levering op zodanige wijze af te 
roepen dat alle goederen binnen 6 maanden na de sluiting van de 
overeenkomst volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere 
afroeptermijn overeengekomen wordt. Indien de koper de levering niet tijdig 
of in het geheel niet afroept, is Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd 
om de resterende goederen onmiddellijk te leveren en onmiddellijke betaling 
te eisen of - na een aanmaning om binnen een termijn van tenminste 8 
dagen te betalen - de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en 
schadevergoeding te eisen.  
 

8.6. Indien de goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke 
levering een afzonderlijke overeenkomst en het verzuim van Snijders 
Flexibele Verpakkingen om een of meer gedeelten overeenkomstig deze 
leveringsvoorwaarden te leveren, of een claim van de koper met betrekking 
tot een of meer gedeelten, geeft de koper niet het recht om de andere 
gedeelten te weigeren of de overeenkomst in zijn geheel als ontbonden te 
beschouwen.  

 
8.7. Indien Snijders Flexibele Verpakkingen de goederen in bulk moet leveren, 

behoudt Snijders Flexibele Verpakkingen zich het recht voor om maximaal 
vijf procent (5%) meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren, met 
een dienovereenkomstige aanpassing van de prijs en wordt de aldus 
geleverde hoeveelheid geacht de bestelde hoeveelheid te zijn.  

 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 
9.1. Niettegenstaande de feitelijke levering gaat de eigendom van de verkochte 

goederen pas op de koper over wanneer hij alle door hem aan Snijders 
Flexibele Verpakkingen verschuldigde bedragen inzake goederen, die op 
grond van enige overeenkomst geleverd zijn of geleverd moeten worden, 
volledig heeft betaald, met inbegrip van de koopprijs, eventuele bijkomende 



kosten, rente, belastingen en kosten die op grond van deze 
leveringsvoorwaarden of de overeenkomst verschuldigd zijn alsmede 
eventuele werkzaamheden die op grond van een dergelijke overeenkomst 
uitgevoerd zijn of uitgevoerd moeten worden.  
 

9.2. Voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de 
koper niet gerechtigd om de goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening 
door te verkopen, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden 
of op enigerlei andere wijze ten gunste van derden te bezwaren. Bij 
overtreding van dit verbod is de koopprijs, ongeacht de 
betalingsvoorwaarden, onmiddellijk en in zijn geheel verschuldigd.  

 
9.3. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud is 

afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
Snijders Flexibele Verpakkingen te bewaren. De koper dient steeds al 
hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van Snijders Flexibele Verpakkingen veilig te stellen. 

 
9.4. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en (water)schade, alsmede 
tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op verzoek van Snijders 
Flexibele Verpakkingen ter inzage te geven. 

 
9.5. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Snijders Flexibele Verpakkingen 

niet of niet volledig nakomt of indien de koper in betalingsmoeilijkheden 
verkeert en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde 
dan ook, dan is Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd de goederen 
zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te 
nemen, onverminderd het recht van Snijders Flexibele Verpakkingen op 
volledige schadevergoeding. 

 
9.6. Indien en zo lang Snijders Flexibele Verpakkingen eigenaar van de geleverde 

goederen is, dient de koper Snijders Flexibele Verpakkingen er onverwijld 
schriftelijk van in kennis te stellen wanneer beslag op de goederen wordt 
gelegd of aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de goederen. De 
koper dient Snijders Flexibele Verpakkingen, op diens eerste verzoek, er ook 
van in kennis te stellen waar de goederen waarvan Snijders Flexibele 
Verpakkingen eigenaar is worden bewaard.  

 
9.7. In geval van een beslag, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement dient 

de koper de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator 
onmiddellijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Snijders Flexibele 
Verpakkingen. 

 
9.8. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Snijders Flexibele 

Verpakkingen toekomende rechten onverlet. 
 

10. OVERMACHT 
 



10.1. Indien Snijders Flexibele Verpakkingen niet in staat is tot nakoming van zijn 
verplichtingen jegens de koper als gevolg van omstandigheden buiten zijn 
macht, worden deze verplichtingen voor de duur van de overmacht 
opgeschort.  
 

10.2. Indien de overmachtssituatie een maand heeft geduurd, is Snijders Flexibele 
Verpakkingen gerechtigd om de leveringstermijn en de prijs aan de alsdan 
prevalerende omstandigheden aan te passen, of kan de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk schriftelijk worden beëindigd, zonder dat Snijders 
Flexibele Verpakkingen jegens de koper verplicht is tot betaling van enige 
schadeloosstelling of schadevergoeding, zelfs indien Snijders Flexibele 
Verpakkingen enig voordeel aan de overmacht zou ontlenen.  

 
10.3. Onder omstandigheden buiten de macht van Snijders Flexibele Verpakkingen 

of overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarover Snijders Flexibele 
Verpakkingen geen controle heeft en waardoor de nakoming van zijn 
verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
waardoor de nakoming van de verplichtingen van Snijders Flexibele 
Verpakkingen in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, ongeacht of 
een degelijke omstandigheid ten tijde van de sluiting van de overeenkomst 
kon worden voorzien. Tot deze omstandigheden behoren ook: oorlog, 
oorlogsrisico, burgeroorlog, opstanden, invoer- of uitvoerverboden, diefstal, 
stroomstoring, internetstoring, transportverboden of andere belemmerende 
maatregelen die genomen worden door een overheidsinstantie, stakingen en 
uitsluitingen van werknemers, sit-in stakingen, langzaam-aan-acties, fysieke 
en/of economische transportproblemen, brand of andere verstoringen, 
stagnatie of andere productieproblemen van Snijders Flexibele Verpakkingen 
of zijn leveranciers en/of met betrekking tot zijn eigen transport of het door 
derden verzorgde transport en/of door een overheidsinstantie genomen 
maatregelen alsmede het ontbreken van een van de autoriteiten te 
ontvangen licentie of vergunning. 
 

11. BETALING  
 

11.1. De koper dient de aan hem in rekening gebrachte bedragen in de op de 
factuur vermelde valuta binnen de overeengekomen termijn aan Snijders 
Flexibele Verpakkingen te betalen. Alle betalingen, hetzij van de gehele 
zending of, bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen, moeten 
naar keuze van Snijders Flexibele Verpakkingen geschieden op diens 
kantoor of op een door hem op te geven bankrekening. Alle aan de koper in 
rekening gebrachte bedragen dienen zonder enige aftrek, inhouding of 
verrekening te worden betaald. De koper is nimmer gerechtigd om zijn 
verplichtingen op te schorten, zelfs niet in het geval van klachten.  
 

11.2. Indien de koper de van Snijders Flexibele Verpakkingen ontvangen factuur 
niet tijdig betaalt, dan is de koper direct in verzuim en wordt de wettelijke 
handelsrente aan de koper in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten die Snijders Flexibele Verpakkingen maakt 
om de vorderingen op de koper te incasseren komen voor rekening van de 



koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van 
de hoofdsom met een minimum van € 250,-. 

 
11.3. In geval van betaling na de vervaldag is Snijders Flexibele Verpakkingen 

tevens gerechtigd om de levering van andere goederen op te schorten en/of 
andere met de koper aangegane overeenkomsten te ontbinden of de 
uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling 
verplicht te zijn. In dat geval is de koper verplicht tot betaling van eventuele 
onkosten en tot schadeloosstelling van Snijders Flexibele Verpakkingen voor 
de daaruit voortvloeiende verliezen of schade, met inbegrip van winstderving. 

 
11.4. Snijders Flexibele Verpakkingen behoudt zich het recht voor om van de 

koper zekerheidsstelling voor de nakoming van diens verplichtingen te eisen, 
ook na een deellevering van de goederen. Indien de koper de verlangde 
zekerheidsstelling weigert, is Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd de 
(verdere) uitvoering van de overeenkomst achterwege te laten of de 
uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de koper schadevergoeding 
van Snijders Flexibele Verpakkingen kan vorderen. In dat geval is de koper 
verplicht om Snijders Flexibele Verpakkingen schadeloos te stellen voor de 
door Snijders Flexibele Verpakkingen geleden verliezen of schade.  

 
11.5. Mocht er een vergunning of toestemming van een overheid of andere 

autoriteit vereist zijn voor de aankoop, het transport, de verkoop of het 
gebruik van de goederen door de koper, dan dient de koper deze voor eigen 
rekening te verkrijgen en op verzoek bewijs daarvan aan Snijders Flexibele 
Verpakkingen te overleggen. Het niet verkrijgen van een vergunning of 
toestemming geeft de koper geen recht op het achterwege laten of uitstellen 
van de betaling van de prijs. Eventuele extra kosten of uitgaven die Snijders 
Flexibele Verpakkingen als gevolg van een dergelijke niet-verkrijging maakt 
of doet, zijn voor rekening van de koper. 

 
11.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 

koper zijn de vorderingen van Snijders Flexibele Verpakkingen op de koper 
onmiddellijk opeisbaar. 

 
11.7. Iedere betaling door de koper strekt allereerst tot voldoening van de 

verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering 
vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling 
door de koper tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 

 
12. KWALITEIT EN KWANTITEIT  

 
12.1. Indien de kwaliteit van de geleverde goederen (mede) wordt bepaald door 

het gewicht, is het gemiddelde gewicht van een zending bindend. Alle 
afwijkingspercentages in dit artikel moeten als plus of min afwijkingen worden 
gelezen.  
 

12.2. Bij levering van jutezakken en materialen van een zware, grof geweven stof 
zoals Hessian, Bagging en Twilled Sacking is een gewichtsafwijking van 5% 
toegestaan, terwijl voor lichte, fijne stoffen zoals Tarpaulin een 



gewichtsafwijking van 3% toegestaan is. Voor alle jutezakken is een afwijking 
van 2 cm in zowel de breedte als de lengte toegestaan.  

 
12.3. Bij levering van nieuwe geweven en gebreide synthetische zakken en 

materialen is een afwijking van circa 2 cm in zowel de breedte als de lengte 
toegestaan, terwijl een gewichtsafwijking van 5% is toegestaan. 

 
12.4. Bij de levering van alle andere soorten synthetische zakken en folie is een 

gewichtsafwijking van 10% toegestaan, terwijl voor dergelijke zakken een 
toelaatbare afwijking van 6% in zowel de breedte als de lengte geldt, zo lang 
zij minder dan 15 cm breed zijn, en van 3% indien dergelijke zakken meer 
dan 15 cm breed zijn. 

 
12.5. De in artikel 12.2, 12.3 en 12.4 genoemde toelaatbare afwijkingen per zak 

moeten als gemiddelde per 1.000 zakken worden beschouwd. 
 

12.6. Bij de levering van katoenen zakken is een gewichtsafwijking van 5% 
toegestaan. Voor alle katoenen zakken bedraagt de toelaatbare afwijking in 
zowel de breedte als de lengte 3 cm.  

 
12.7. Bij de levering van papieren zakken is een gewichtstolerantie van circa 5% 

toegestaan en is de toelaatbare gewicht-inhoudsafwijking circa 3%. De 
toelaatbare afwijkingen voor alle papieren zakken wat betreft de breedte en 
de lengte bedragen respectievelijk ca. 2 mm en ca. 5 mm. 

 
12.8. Snijders Flexibele Verpakkingen is niet verantwoordelijk voor de kleur van de 

zakken of schakeringen daarvan. Eventuele monsters die in verband met de 
kleur aan de koper zijn toegezonden, binden Snijders Flexibele Verpakkingen 
niet, maar dienen slechts om de koper over de gemiddelde kwaliteit te 
informeren.  

 
12.9. Snijders Flexibele Verpakkingen is altijd gerechtigd om maximaal 5% meer of 

minder dan de in de overeenkomst vermelde hoeveelheid te leveren. 
 

12.10. Snijders Flexibele Verpakkingen wordt niet geacht een waarborg, garantie of 
andere aanbeveling te hebben gegeven of gedaan ten aanzien van de 
geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel. De koper dient 
zichzelf ervan te vergewissen of de goederen geschikt zijn voor het doel 
waarvoor de koper deze wil gebruiken en Snijders Flexibele Verpakkingen 
geeft hiervoor geen enkele garantie of verklaring af.  

 
13. KLACHTEN  

 
13.1. De koper is verplicht om de goederen zelf grondig te onderzoeken of grondig 

te laten onderzoeken door een derde die op zijn instructies handelt direct na 
aankomst van de goederen op hun plaats van bestemming of, indien dit 
eerder is, bij ontvangst.  
 

13.2. Indien de koper een claim heeft die gebaseerd is op een tekortkoming in de 
kwaliteit, kwantiteit of staat van de goederen of op het feit dat zij niet aan de 



specificaties voldoen, dient hij Snijders Flexibele Verpakkingen hiervan 
binnen 8 dagen na de afleveringsdatum in kennis te stellen, of, indien de 
tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen bij een redelijke 
inspectie niet is gebleken, binnen 10 dagen na ontdekking van de 
tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen of, indien dit later is, 
binnen 8 dagen nadat de koper door zijn afnemer of anderszins van de 
tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen in kennis is gesteld, en 
in elk geval binnen twee maanden na de afleveringsdatum.  

 
13.3. Indien de koper Snijders Flexibele Verpakkingen niet op de genoemde wijze 

in kennis stelt, is de koper niet gerechtigd de goederen te weigeren en is 
Snijders Flexibele Verpakkingen niet voor een dergelijke tekortkoming of het 
niet aan de specificaties voldoen aansprakelijk.  

 
13.4. De koper is verplicht Snijders Flexibele Verpakkingen de mogelijkheid te 

geven om klachten te controleren. Het feit dat Snijders Flexibele 
Verpakkingen overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet 
dat Snijders Flexibele Verpakkingen enige aansprakelijkheid erkent. 

 
13.5. Klachten over de geleverde goederen worden niet in behandeling genomen 

indien: 
a. door de koper en/of derden wijzigingen en/of reparaties aan de goederen 

zijn uitgevoerd; 
b. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de 

zijde van de koper of diens personeel; 
c. de goederen niet worden gebruikt in overeenstemming met de 

overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare 
bestemming; 

d. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; 
e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of 

de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch 

onvermijdelijke afwijking. 
 

14. AANSPRAKELIJKHEID, SCHADELOOSSTELLING EN VERJARING 
 

14.1. Snijders Flexibele Verpakkingen kan niet gehouden worden tot het 
vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn 

doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in 
artikel 10 van deze leveringsvoorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de koper, diens ondergeschikten, dan wel 
andere personen, die door of vanwege de koper te werk zijn gesteld. 

 
14.2. Snijders Flexibele Verpakkingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke 

aard dan ook, doordat Snijders Flexibele Verpakkingen is uitgegaan van door 
de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 
 

14.3. Snijders Flexibele Verpakkingen is niet aansprakelijk voor eventuele 
ongevallen met de goederen of schade aan de goederen door bijvoorbeeld 



verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de 
gebruiksaanwijzing. 

 
14.4. In geen geval is Snijders Flexibele Verpakkingen aansprakelijk voor schade, 

die is ontstaan of veroorzaakt doordat de koper de goederen heeft gebruikt 
voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn. 

 
14.5. Indien de koper of een derde wijzigingen aanbrengt aan de goederen, sluit 

Snijders Flexibele Verpakkingen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van 
de werking en eventuele (gevolg)schade. 
 

14.6. Indien een claim tijdig, naar behoren en overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 13 is ingediend, is Snijders Flexibele Verpakkingen verplicht om - naar 
eigen keuze - hetzij een redelijke schadevergoeding te betalen, die in alle 
gevallen tot de factuurwaarde van de geleverde goederen beperkt is, of tot 
het gratis vervangen van de geleverde goederen door een partij die aan de 
overeengekomen kwaliteit beantwoordt, of tot het combineren van deze twee 
mogelijkheden. Snijders Flexibele Verpakkingen hoeft slechts een 
vervangende zending te leveren of schadevergoeding te betalen nadat de 
door de koper geweigerde zending in het bezit van Snijders Flexibele 
Verpakkingen is gekomen.  
 

14.7. Snijders Flexibele Verpakkingen is nimmer aansprakelijk voor door de koper 
of derden geleden indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, 
emotionele schade, handelsverliezen, milieuschade, productieschade, 
bedrijfsschade, bedrijfsstoring en vertragingsschade.  

 
14.8. De aansprakelijkheid van Snijders Flexibele Verpakkingen jegens de koper 

uit welke hoofde dan ook is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende 
aaneenschakeling van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt 
beschouwd) beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen 
(exclusief btw).  

 
14.9. Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet van Snijders Flexibele 

Verpakkingen of diens leidinggevend personeel, is de koper verplicht om 
Snijders Flexibele Verpakkingen schadeloos te stellen voor alle claims van 
derden uit welke hoofde dan ook inzake de betaling van een 
schadevergoeding, kosten of rente die verband houden met de goederen of 
die uit het gebruik van de goederen voortvloeien. De koper is verplicht om 
zich goed tegen deze risico's te verzekeren en goed verzekerd te blijven. 

 
14.10. Indien enige codering wordt aangebracht, aanvaardt Snijders Flexibele 

Verpakkingen geen enkele aansprakelijkheid voor de leesbaarheid en/of 
bruikbaarheid daarvan.  

 
14.11. Indien Snijders Flexibele Verpakkingen goederen levert uit “overtollige of 

gebruikte” voorraden, kunnen deze voorzien zijn van handelsmerken of 
andere identificerende kenmerken van derden. Elk gebruik van dergelijke 
goederen behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. 
Alleen de koper is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongeautoriseerd 



gebruik, onjuiste voorstelling van zaken of ander misbruik met betrekking tot 
dergelijke goederen plaatsvindt. Snijders Flexibele Verpakkingen is daarvoor 
op geen enkele wijze aansprakelijk en de koper dient Snijders Flexibele 
Verpakkingen schadeloos te stellen voor alle claims, rechtszaken of 
procedures die derden met betrekking tot dergelijke goederen indienen of 
instellen.  

 
14.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde 

ook jegens Snijders Flexibele Verpakkingen vervallen in ieder geval na het 
verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de 
koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Snijders Flexibele 
Verpakkingen kan aanwenden. 

 
15. ONTBINDING 

  
15.1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen uit een overeenkomst 

niet naar behoren of niet binnen de afgesproken of andere tijdsperiode 
nakomt, is de koper in gebreke en is Snijders Flexibele Verpakkingen 
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de volgende handelingen te 
verrichten: 
a. het opschorten van de uitvoering van de betreffende overeenkomst en 

een direct daarmee samenhangende overeenkomst totdat de betaling 
voldoende gewaarborgd is; en/of  

b. het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de betreffende overeenkomst en 
een direct daarmee samenhangende overeenkomst, onverminderd de 
andere rechten van Snijders Flexibele Verpakkingen uit een andere 
overeenkomst met de koper en zonder dat Snijders Flexibele 
Verpakkingen verplicht is om enigerlei schadeloosstelling te betalen. 
  

15.2. In geval van de verlening van (voorlopig) uitstel van betaling, faillissement, 
sluiting of liquidatie van de onderneming van de koper zijn alle 
overeenkomsten met de koper van rechtswege ontbonden, tenzij Snijders 
Flexibele Verpakkingen de koper er binnen een redelijke termijn van in 
kennis stelt dat hij de betreffende overeenkomst(en) (gedeeltelijk) uitgevoerd 
wil hebben, in welk geval Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd is, 
zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist, om:  
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat 

de betaling voldoende gewaarborgd is; en/of  
b. een of meer van zijn verplichtingen jegens de koper op te schorten, 

onverminderd de andere rechten van Snijders Flexibele Verpakkingen uit 
een andere overeenkomst met de koper en zonder dat Snijders Flexibele 
Verpakkingen verplicht is om enigerlei schadeloosstelling te betalen. 
  

15.3. Ingeval van een gebeurtenis zoals vermeld onder (i) van 15.2 of onder (ii) 
van 15.1 zijn (i) alle claims van Snijders Flexibele Verpakkingen jegens de 
koper c.q. (ii) al dergelijke claims uit hoofde van de betreffende 
overeenkomst(en) volledig en in één keer opeisbaar en betaalbaar en is 
Snijders Flexibele Verpakkingen gerechtigd om de betreffende goederen 
terug te nemen. In dat geval zijn Snijders Flexibele Verpakkingen en diens 
vertegenwoordigers(s) gerechtigd om het pand van de koper te betreden 



teneinde bezit te nemen van de goederen. De koper is verplicht de 
benodigde maatregelen te treffen om Snijders Flexibele Verpakkingen tot 
uitoefening van zijn rechten in staat te stellen. 
 

16. GEHEIMHOUDING 
 

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere 
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
  

16.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak 
Snijders Flexibele Verpakkingen gehouden is vertrouwelijke informatie aan 
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te 
verstrekken, en Snijders Flexibele Verpakkingen zich ter zake niet kan 
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is Snijders Flexibele Verpakkingen 
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de koper niet 
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, 
hierdoor ontstaan. 
 

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
  

17.1. Op deze leveringsvoorwaarden alsmede alle overeenkomsten is het recht 
van Nederland van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en Snijders 
Flexibele Verpakkingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Snijders Flexibele Verpakkingen gevestigd is. 
 
 
 
 
 


