Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van JASE Packaging BV
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden op alle (rechts)verhoudingen, waarbij JASE Packaging BV zaken aan wederpartij verkoopt dan wel levert, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of in rechte vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven. Partijen zullen
over de bepalingen welke nietig zijn of in rechte vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder de voorwaarde, dat de strekking van de algemene
voorwaarden behouden blijft.
Aanbiedingen,
Alle aanbiedingen en offertes van JASE Packaging BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding schriftelijk een geldigheidsduur is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening daarvan, door schriftelijke bevestiging door JASE Packaging BV, dan wel indien JASE Packaging BV de order feitelijk in uitvoering
heeft genomen.
Mondelinge toezeggingen binden JASE Packaging BV niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Prijzen
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en andere documenten zijn te allen tijde exclusief BTW en mogelijke andere heffingen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd
zijn, en zijn gebaseerd op levering "af fabriek"/"af warehouse", behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden of bij overeenkomst anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van JASE Packaging BV.
JASE Packaging BV houdt zich het recht voor de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen in verband met wijziging van belastingen, heffingen, loonkosten dan wel grondstofkosten, zulks
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, zulks voor het leveren van zaken op een tijdstip dat tenminste twee maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. Alsdan is de wederpartij gerechtigd om binnen zeven dagen na datum van kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de door JASE Packaging BV in de kennisgeving genoemde datum van prijs- of
tariefsaanpassing.
Levering
De levering zal geschieden "af fabriek"/"af warehouse", tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De door partijen overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd wordt verlengd, ook indien deze als fataal wordt beschouwd, met de duur van de vertraging die aan de zijde van de wederpartij ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde
van JASE Packaging BV.
Indien om welke reden ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal JASE Packaging BV, als zijn
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de wederpartij de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de wederpartij bezorgd zijn.
De wederpartij is verplicht aan JASE Packaging BV de opslagkosten volgens het bij de JASE Packaging BV gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief,
te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
Reclame
De wederpartij dient bij aflevering de geleverde zaken direct op kwaliteit en hoeveelheid te controleren.
Indien niet terstond na ontvangst van de afgeleverde zaken gereclameerd wordt over de hoeveelheid, wordt de op de bij de levering behorende documenten vermelde hoeveelheid door de wederpartij
als juist erkend.
Reclames betreffende de overige tekortkomingen in de geleverde zaken dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de zaken bij JASE Packaging BV te worden gemeld, bij gebreke waarvan de
wederpartij geacht wordt de geleverde zaken te hebben geaccepteerd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 9 (garantie).
Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd.
Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet terug genomen
Facturering en betaling
Betaling van de facturen dient zonder enige korting of verrekening binnen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door JASE Packaging BV aangegeven wijze, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand
vanaf de vervaldag van de factuur, verschuldigd. Alsdan heeft JASE Packaging BV het recht, onverminderd haar andere rechten, bij de wederpartij alle kosten ter zake van incasso, met een minimum
van EUR 250,--, en overige kosten in rekening te brengen.
De wederpartij verstrekt op eerste schriftelijke verzoek van JASE Packaging BV zekerheid voor betaling van de gekochte zaken.
Eigendomsvoorbehoud
JASE Packaging BV houdt, zulks tot zekerheid van betaling van al hetgeen haar, zich het eigendomsrecht van alle door haar geleverde zaken tot het moment van volledige voldoening van de door de
wederpartij verschuldigde bedragen.
De wederpartij is niet bevoegd de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van JASE Packaging BV rust, te vervreemden of te bezwaren, behoudens voor zover de wederpartij deze in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening verkoopt en overdraagt aan een derde.
Indien JASE Packaging BV goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is JASE Packaging BV bevoegd de zaken terug te nemen.
Indien een derde, hieronder de fiscus, beslag wenst te leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de wederpartij verplicht dat zo spoedig mogelijk aan JASE Packaging BV te
berichten.
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Kwaliteit en omschrijving
JASE Packaging BV verbindt zich jegens de wederpartij om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) aanbieding omschreven.
Indien door JASE Packaging BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed, slechts te zijn gedaan ter aanduiding; de hoedanigheden kunnen van het model, monster
of voorbeeld afwijken, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
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Garantie
De door JASE Packaging BV gegeven garantie op de door haar geleverde zaken strekt niet verder dan de garantie die door de fabrikant van de betreffende zaken wordt gegeven.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal JASE Packaging BV, in geval van gebreken aan de geleverde zaken, deze (doen) herstellen dan wel vervangen, zulks naar gelang de
geldende garantievoorwaarden.
JASE Packaging BV garandeert dat de door haar vervaardigde, geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendom van een derde. Mocht niettemin worden geoordeeld
door een Nederlandse rechter dat hiervan wel sprake is, dan zal JASE Packaging BV na overleg met de wederpartij te zijner keuze de inbreukmakende zaak vervangen, een licentierecht onder het betreffende intellectuele eigendomsrecht verwerven, dan wel de betreffende zaak terugnemen onder betaling van het door de wederpartij daarvoor betaalde bedrag, zonder tot verdere schadevergoeding
verplicht te zijn.
Indien JASE Packaging BV aan de hand van door de wederpartij verstrekte tekeningen en ontwerpen en dergelijke een zaak vervaardigt, garandeert de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op
enig intellectueel eigendomsrecht.
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Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van JASE Packaging BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven
garantieverplichtingen, alsmede vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek
van eventueel door opdrachtnemer gecrediteerde bedragen.
De aansprakelijkheid van JASE Packaging BV voor schade door dood of lichamelijk letsel, veroorzaakt door een persoon, waarvoor JASE Packaging BV wettelijk aansprakelijk is te stellen, is beperkt
tot een bedrag van EUR 250.000,-.
JASE Packaging BV is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade van welke aard dan ook, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zijn dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, aan JASE Packaging BV is gemeld, als ook dat JASE Packaging
BV deugdelijk in gebreke is gesteld en JASE Packaging BV in de gelegenheid is gesteld binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen.
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Overmacht
Indien JASE Packaging BV al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier onder meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte van degene die de werkzaamheden namens JASE Packaging BV verricht, niettijdige ontvangst van de zaken van de leveranciers van JASE Packaging BV, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen
indien deze toestand tenminste veertien dagen voortduurt, gerechtigd de verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst op te schorten en, indien deze toestand langer dan twee maanden voortduurt,
de onderhavige overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende deze overeenkomst, voor zover de wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan. Partijen
verklaren zich in principe bereid tot beslechting van het geschil door middel van mediation.

