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Algemene Verkoopvoorwaarden 
Joint Zeefdruk Transfers v.o.f. (leverancier/JZT) 

 

• Artikel 1 – Toepasselijkheid • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten al dan niet in elektronische vorm, tussen de leverancier en de afnemer, 
alsmede op alle offertes van de leverancier, met uitsluiting van eventuele algemene 
voorwaarden, van welke aard ook, van de afnemer. Afwijkingen van de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf, binden de leverancier 
eerst nadat deze schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd  

• Artikel 2 – Offertes / Werktekeningen • Alle offertes zijn vrijblijvend. JZT is eerst gebonden 
nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard dan wel door hem met de levering en/of 
uitvoering is begonnen. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden 
de leverancier eerst, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd. • Alle afbeeldingen, 
tekeningen en verdere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de leverancier 
slechts, indien zulks in de offerte en/of opdrachtbevestiging is vastgelegd. • Indien een 
offerte door de afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht binnen twee 
werkdagen na aanvaarding het aanbod, gedaan in de offerte, te herroepen • Eventueel later 
gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons 
personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend 
indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd door een daartoe bevoegde persoon. • Voor 
leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt 
verzonden wordt de aflevering bon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging 
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. • JZT 
is gerechtigd om de kosten, welke gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen, 
aan de wederpartij in rekening te brengen, indien geen overeenkomst wordt afgesloten. •  

• Artikel 3 – Prijslijst • Alle prijzen in onze prijslijst zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting. • De 
prijzen zijn gebaseerd op de aan het eind van het voorgaande jaar bekende kostenbepalende 
factoren en op gemiddelde afmetingen van transfers en daarom volstrekt indicatief. • De 
aangeboden prijzen gelden uitsluitend voor de aangeboden hoeveelheden. • In het geval van 
afwijkende formaten of aantallen dienen de definitieve prijzen altijd separaat bevestigd te 
worden door JZT. •  

• Artikel 4 – Betaling • Betaling dient door de leverancier te zijn ontvangen uiterlijk dertig 
kalenderdagen na iedere factuurdatum, zonder enige korting of compensatie. Met 
uitzondering van schriftelijk overeengekomen afwijkende betalingscondities. • Indien de 
afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd 
gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente over het factuurbedrag, gerekend vanaf 
dertig dagen na factuurdatum. • Indien de afnemer niet tijdig betaalt, heeft JZT het recht de 
verdere uitvoering van de levering, productie en/of werktekeningen op te schorten, totdat 
de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De leverancier behoudt zich in 
alle in dit lid genoemde omstandigheden voor zijn overige rechten uit te oefenen, zoals het 
terughalen van de geleverde goederen en schadevergoeding. Als de goederen worden 
teruggehaald zullen deze tegen inkoopwaarde worden gecrediteerd, mits in oorspronkelijke 
staat. • Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem 
verschuldigde interest alsmede de door de leverancier gemaakte invorderingskosten.  
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• Artikel 5 – Levering/oplevering • De overeengekomen levertijd c.q. de termijn van oplevering 
vangt aan op de dag dat de leverancier de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens 
en bescheiden. • De door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn 
te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige 
levering dient leverancier derhalve in gebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding 
wenst. • JZT behoudt zich het recht voor 10% minder te leveren dan de bestelde 
hoeveelheid. • Overschrijding van de levertijd c.q. de termijn van oplevering geeft de 
afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet 
nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier. • Voor 
kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. De afnemer kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren. •  

• Artikel 6 – Aanvaarding • Indien de afnemer niet binnen veertien dagen na levering c.q. 
oplevering van goederen schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd, wordt hij geacht 
de goederen te hebben geaccepteerd, onverminderd artikel 11. Indien de afnemer 
reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten, totdat de leverancier de klachten 
heeft onderzocht. • Afnemer is gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 10 dagen aan 
JZT mee te delen. JZT is gerechtigd het laatst opgegeven adres als juist te blijven beschouwen 
tot haar een nieuw adres door afnemer wordt meegedeeld. •  

• Artikel 7 – Vervoer en behandelingskosten • Het vervoer van alle goederen die verband 
houden met de opdracht, geschiedt voor risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief 
anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de afnemer. • 
Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe 
voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt. • Wij zijn gerechtigd voor 
orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te 
brengen. •  

• Artikel 8 – Eigendom • De door of in opdracht van de leverancier gemaakte (werk-) 
tekeningen, modellen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de 
opdracht blijven in ons eigendom, ook indien daarvoor kosten aan de afnemer in rekening 
zijn gebracht. • De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat deze bescheiden niet worden 
vermenigvuldigd. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt, zal hij de hieruit voor de 
leverancier voortvloeiende schade moeten voldoen. JZT kan ten allen tijden teruggave 
vorderen. • De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, 
daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken. • Alle 
door ons geleverde goederen, blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling 
van al hetgeen afnemer ons uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende 
overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten. • Zo lang vaststaat dat het 
eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op koper, is afnemer niet gerechtigd het 
geleverde uit zijn macht te brengen of op enig andere wijze over de geleverde zaken te 
beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier. • 

•  Artikel 9 – Overmacht • Indien JZT door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te 
voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of 
gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht 
wordt in ieder geval begrepen; werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, 
transport moeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen /onderdelen, brand, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van 
toeleveranciers. • In geval van ontbinding als bedoeld onder eerste punt, is de afnemer  
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gehouden het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs 
naar evenredigheid te betalen. • JZT is in deze gevallen niet tot enige schadevergoeding, van 
welke aard ook, verplicht. • Indien de leverancier door overmacht meerdere kosten moet 
maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de 
afnemer in rekening te brengen. •  

• Artikel 10 – Aansprakelijkheid • JZT staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde 
goederen. • Ingeval van tekortkomingen daaraan is de aansprakelijkheid van de leverancier 
beperkt tot de verplichtingen zoals in artikel 11 omschreven. • JZT is niet aansprakelijk voor 
schade, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van afnemer 
c.q. derden toebehorende goederen of aan personen wordt toegebracht, behoudens in het 
geval dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld. • JZT is niet aansprakelijk 
voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door leverancier geleverde goederen 
aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen ter zake van (het gebruik van) 
deze goederen. • Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van 
fouten of verzuim van derden, die met instemming van afnemer door leverancier zijn belast 
met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden. • De afnemer 
vrijwaart JZT tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op eigendoms-, 
octrooi- en auteursrechten in het kader van de opdracht. • Onze aansprakelijkheid wordt 
begrensd door de netto-factuurwaarde van het geleverde. • Wijzigingen en/of 
onnauwkeurigheden op de orderbevestiging dienen uiterlijk twee dagen na ontvangst van de 
orderbevestiging aan JZT te worden doorgegeven. Indien dit na deze termijn gebeurt, zullen 
de daardoor ontstane kosten als bijvoorbeeld; film, raam-, en drukkosten, doorberekend 
worden aan de afnemer. JZT is niet aansprakelijk voor de bij de afnemer ontstane kosten. • 
In het geval dat wordt overeengekomen een onvolkomenheid te herstellen door opnieuw te 
produceren en te leveren dan wordt de nieuwe levering gefactureerd tegen de 
oorspronkelijke prijs. Slechts de terugontvangen goederen worden dan door JZT 
gecrediteerd. •  

• Artikel 11 – Garantie/service • De afnemer verbindt zich de door ons afgeleverde goederen 
te keuren. De afnemer verklaart dat hij de goederen in goede staat en vrij van gebreken 
heeft afgenomen, tenzij hij binnen veertien dagen nadat de goederen door leverancier is 
afgeleverd, leverancier schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt. Afnemer wordt 
geacht bekend te zijn met de werking van de goederen en verplicht zich andere gebruikers 
dienovereenkomstig te instrueren. • De afnemer vrijwaart JZT voor alle aanspraken van 
derden ter zake van door leverancier geleverde goederen of door leverancier verrichte 
werkzaamheden tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg 
zijn van grove nalatigheid van de kant van de leverancier en de afnemer bovendien aantoont 
dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. • De afnemer verbindt zich ter zake van 
aansprakelijkheid van door hem aan derden door geleverde goederen, die door leverancier 
geheel of ten dele zijn gefabriceerd of waarvoor leverancier materialen heeft geleverd, een 
deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. • Voor alle technische 
kenmerken geldt, dat kleine afwijkingen geen aanleiding kunnen zijn tot geschillen, voor 
zover de geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik, waarvoor zij besteld zijn.  

• Artikel 12 – Bewijs • Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van de leverancier 
voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs. •  

• Artikel 13 – Kosten • Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en van 
juridische bijstand, die de leverancier moet maken om zijn rechten tegenover de afnemer  
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geldend te maken, zijn voor rekening van de afnemer. Zij bedragen minimaal 500,00 €. • 
Artikel 14 – Toepasselijk recht • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van 
toepassing. • Artikel 15 – Geschillen • Alle geschillen zullen worden berecht door de 
bevoegde rechter van het Arrondissement van de leverancier voor zover niet de 
Kantonrechter bevoegd is. • Artikel 16 – Auteursrecht • Het auteursrecht van deze algemene 
voorwaarden berust bij JZT. Deze algemene voorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van deze v.o.f., behoudens voor eigen gebruik. 


