
Algemene Verkoopvoorwaarden van  
Folion Kunststof Folieproducten 
 
I. Algemeen 

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op  iedere gemaakte 
aanbieding of afgesloten overeenkomsten door  Folion Kunststof 
folieproducten, Fuutweg 7, 7442 CL Nijverdal, verder  te noemen Folion,  
met afnemers of opdrachtgevers. 
2. Voorwaarden van de wederpartij en mondelinge toezeggingen verbinden 
Folion niet, behalve indien deze nadrukkelijk schriftelijk door Folion zijn 
aanvaard en ondertekend. 
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

II Aanbiedingen en prijzen 

1. Alle aanbiedingen van Folion, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel 
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Folion is 
bevoegd haar aanbod schriftelijk te herroepen binnen 5 werkdagen na de 
aanvaarding van het aanbod door de wederpartij. 
2. Folion is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien deze prijs 
berust op een tikfout. 
3. Door Folion genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting, 
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is 
overeengekomen. 
4. Alle door Folion opgegeven prijzen zijn dagprijzen, tenzij schriftelijk een 
geldigheidstermijn is aangegeven. 
 

III Betaling en Incasso 

1. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is de wederpartij 
direct in verzuim zonder dat in gebreke stelling vereist is. Voor alle schade door 
Folion te lijden is zij vanaf dit moment aansprakelijk. 
3. Door gebreke van tijdige betaling is zij vanaf die datum naast de hoofdsom 
een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 3 
procent. 
4. Indien in gedeelten worden geleverd is Folion niet tot verdere levering 
verplicht, dan nadat de op de reeds geleverde goederen betrekking hebbende 
facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit 
artikel. 
5. Is de wederpartij in verzuim of schiet zij op een andere wijze in het nakomen van 
één of meer van haar verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging en voldoening voor haar rekening, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het 
onbetaalde gedeelte van de 
hoofdsom, met een minimum van 250,- euro. 
 

IV Aflevering 

1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt aflevering franco bedrijfsterrein 
wederpartij, indien de plaats van aflevering gelegen is in Nederland (met 
uitzondering van de eilanden). Het uitladen van de zaken is voor rekening en 
risico van de wederpartij. 
2. Door Folion opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als 
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige 
aflevering dient Folion in gebreke te worden gesteld, waarbij Folion een redelijke 
termijn van 4 weken wordt gegeven om dit alsnog na te komen. 
3. In geval van te late aflevering zal de wederpartij geen schade-vergoeding 
kunnen vorderen. 
4. Het is Folion toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. Indien de zaken 
in gedeelten worden afgeleverd is Folion bevoegd deze gedeelten afzonderlijk te 
factureren, en is de wederpartij verplicht deze te betalen als betrof het 
afzonderlijke overeenkomsten. 
5. Door Folion geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te 
beantwoorden indien de geleverde zaken qua gewicht, dikte, kwaliteit en 
kwantiteit voldoen aan de normen zoals in de branche gebruikelijk. 

 

V Verzending en emballage 

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare 
verpakking van de te leveren zaken in de prijs inbegrepen. 
2. Indien Folion de verzending verzorgt zal zij een gangbare wijze van transport 
kiezen, gelet op de aard van de zaken. Indien de wederpartij de voorkeur geeft 
aan een afwijkende wijze van transport is Folion niet aansprakelijk voor uit deze 
wijze van transport voortvloeiende vertraging of schade. De meerkosten van de 
door de wederpartij gekozen wijze van vervoer komen voor rekening van de 
wederpartij. 
 

VI Eigendomsvoorbehoud 

1. Folion behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij 
geleverde en te leveren zaken totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is 
voldaan.  
2. Indien Folion in het kader van deze verkoopovereenkomsten werkzaamheden 
ten behoeve van de wederpartij heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom 
tot de wederpartij ook deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt het 
eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Folion tegen de wederpartij 
mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van 
een van haar verplichtingen uit bovenbedoelde overeenkomst jegens Folion. 
3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is 
overgegaan mag deze de zaken niet leveren, verpanden of aan een derde enig 
ander recht daarop verlenen.  
4. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Folion te bewaren. Zij is tevens 
verplicht zaken te verzekeren tegen breuk, brand, waterschade en diefstal. De 
wederpartij zal deze polissen op eerste verzoek aan Folion ter inzage moeten 
verstrekken. 
 

VII Technische eisen 

1. Folion is slechts verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan de 
technische eisen of normen gesteld door wetten of bepalingen van het land waar 
de gekochte zaken worden gebruikt, wanneer in de order en in de bevestiging 
daarvan door Folion melding is gemaakt van het beoogde gebruik, van de 
bestemming en van de betreffende eisen. 
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan 
eventuele wetgeving en voorschriften in het land waar de zaken verkocht en/of 
gebruikt zullen worden. Onder de wetgeving in de zin van dit artikel wordt 
tevens verstaan toepasselijk veiligheidseisen.    
3. Indien de wederpartij de geleverde zaken doorverkoopt is zij verplicht de 
toepasselijke technische productbladen en gebruiksaanwijzingen met 
betrekking tot de zaken aan haar afnemer ter beschikking te stellen, en haar op 
de hoogte te stellen van toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. 

 

VIII Overmacht 

1. Indien de nakoming van Folion verplichtingen wordt verhinderd door een 
omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend (overmacht), worden 
haar verplichtingen opgeschort.  
2. Als de periode, waarin door overmacht nakoming van Folion verplichtingen 
niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd 
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Zonder dat 
er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3. Folion kan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen hebben voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde 
afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
4. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien zich 
omstandigheden voordoen die de nakoming van de verbintenis verhinderen, 
en die niet aan Folion zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen 
oorlog, oproer, brand, overheids-maatregelen, waterschade,overstroming, 
stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie of machine problemen, 
vervoersproblemen of andere fouten of vertragingen door haar eigen 
toeleveranciers. 
 

IX Reclames 

1. Bij de aflevering dient men de zaken te controleren op zichtbare gebreken. 
Met name controleert men of de juiste zaken zijn geleverd en of de 
afgeleverde zaken wat betreft (aantal, colli, hoeveelheid, gewicht) 
overeenstemmen met de vrachtbrief. Zichtbare tekortkomingen dienen op het 
bewijs van aflevering te worden aangetekend. 
2. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 8 dagen, onder 
vermelding van alle relevante gegevens. Wanneer koper niet binnen deze 
termijn reclameert, wordt hij geacht met de geleverde goederen akkoord te 
gaan. 
3. De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst 
rust op de wederpartij.  
4. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de zaken geheel of 
gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. 
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan 
Folion worden geretourneerd. 
 

X Aansprakelijkheid en garantie 

1. De door Folion verstrekte technische productbladen, gebruiksaanwijzingen 
en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, doch 
kunnen op geen enkele wijze geacht worden enige garantie in te houden 
omtrent de geschiktheid van de zaak voor de door de wederpartij beoogde 
toepassing. De wederpartij dient de door Folion geleverde zaken steeds te 
controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. 
2. Folion is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar 
wederpartij uitsluitend aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag uitgekeerd 
door de verzekeraar van Folion. Indien de ontstane schade niet gedekt wordt 
door de verzekering zal de aansprakelijkheid van Folion beperkt zijn tot het 
factuurbedrag van de hiervoor geleverde goederen. 
3. Folion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder 
mede zal zijn begrepen gederfde winst en/of stagnatieschade. 

 

XI Overdracht 

1. De wederpartij zal geen rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, 
overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Folion. 
 

XII Opschorting en ontbinding 

1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is Folion 
bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel 
tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar 
bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen: 
- er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij ofwel aan de wederpartij 
wordt uitstel van betaling verleend, of haar faillissement wordt uitgesproken, 
dan wel 
- de wederpartij tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen jegens 
Folion, dan wel 
- Folion heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij niet in staat is c.q. zal 
zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en de wederpartij 
stelt naar het redelijk oordeel van Folion niet voldoende zekerheid voor de 
nakoming van haar verplichtingen. 
2. Als één van de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden zich 
voordoet is Folion bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de wederpartij te 
vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn. 
3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot 
personen en/of materiaal waarvan Folion zich bij de uitvoering van de 
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat 
de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk 
en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in 
redelijkheid niet meer kan worden gevraagd, is Folion bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden. 

 

XIII Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen Folion en de wederpartij is Nederlands recht 
van toepassing. 

 

XIV Geschillen 

1. Bij een geschil zijn de partijen verplicht te trachten door onderhandelingen 
tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke 
rechter voor te leggen. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd 
van geschillen kennis te nemen. De verkoper behoud altijd het recht, het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de 
Raad van Arbitrage. 

 

XV Deponering voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van  
Koophandel in Twente onder  nr. 06073581 
 
 
 
 
 

 


