
Pagina 1 van 2 
 

 
 
PGI Nonwovens B.V., Lange Oijen 16, 5433 NG Katwijk, Nederland  
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  
September 2018 
 
Tenzij expliciet anderszins schriftelijk overeengekomen door Koper en 
Verkoper, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“AV”) van toepassing 
op iedere verkoop door PGI Nonwovens B.V. (“Verkoper”) aan de koper 
(“Koper”) van goederen die door Verkoper geleverd worden (“Goederen”) 
uit hoofde van een Contract (zoals hieronder gedefinieerd), met uitsluiting 
van andere voorwaarden die Koper wenst op te leggen of op te nemen of 
waarnaar met zoveel woorden is verwezen.  

 
1. Grondslag van het contract. Een aankoopopdracht vormt een aanbod 
door Koper om Goederen te kopen in overeenstemming met deze AV en is 
enkel bindend voor Verkoper wanneer deze door Verkoper schriftelijk is 
aanvaard (iedere door Verkoper aldus aanvaarde aankoopopdracht zal 
worden aangeduid als een “Contract”). Koper draagt er zorg voor dat de 
voorwaarden van de aankoopopdracht volledig en accuraat zijn.  
 
2. Rolling forecast. Koper zal Verkoper maandelijks een drie (3) 
maanden durende rolling forecast (voortschrijdende prognose) van zijn 
verbruiksbehoeften ter hand stellen, per categorie Goederen. 
 
3. Prijs. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door Koper en 
Verkoper, is de voor de Goederen uit hoofde van een Contract betaalde 
prijs Verkoper’s catalogusprijs voor die Goederen die geldt op de datum 
van levering, samen met de eventueel van toepassing zijnde omzetbelasting 
of andere belasting daarop (de “Prijs”). Door kennisgeving aan Koper op 
enig moment kan Verkoper de Prijs verhogen om een afspiegeling te 
vormen van (i) elke verhoging van de kosten van de Goederen, (ii) elk 
verzoek van Koper om de leveringsdatum, de hoeveelheid of het type van 
de bestelde Goederen te wijzigen of (iii) elk verzoek van Koper om de 
specificatie van de Goederen te wijzigen of (iv) elke vertraging veroorzaakt 
door instructies van Koper of het nalaten van Koper om Verkoper adequate 
of accurate informatie of instructies te geven. 
 
4. Betaling. Koper zal elke factuur betalen binnen dertig (30) dagen na de 
datum van de factuur. Er zal geen vroegbetalingskorting worden 
aangeboden, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door Verkoper 
en Koper. Betaling dient te geschieden op het bankrekeningnummer dat 
schriftelijk door Verkoper is opgegeven en het tijdstip van betaling is van 
essentieel belang. Koper zal alle verschuldigde bedragen volledig en in vrij 
beschikbare gelden en zonder enige aftrek of inhouding betalen en zal niet 
gerechtigd zijn om enige krediet-, verrekenings- of tegenvordering tegen 
Verkoper in te stellen. Verkoper kan te allen tijde, zonder beperking van 
enige andere rechten of rechtsmiddelen die hij kan hebben, een aan Koper 
verschuldigde betaling verrekenen met een door Koper aan hem 
verschuldigd bedrag. Bij niet-tijdige betaling door Koper is Verkoper 
gerechtigd rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag tegen 
een tarief van 8% per jaar boven het tarief van de belangrijkste 
herfinancieringsfaciliteit van de Europese Centrale Bank dat van tijd tot tijd 
van toepassing is. Deze rente wordt dagelijks opgebouwd vanaf de 
vervaldag tot de datum van de feitelijke betaling, hetzij vóór, hetzij na 
rechterlijk vonnis.  

 
5. Levering. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door Koper 
en Verkoper, zal Verkoper de Goederen aan Koper leveren op basis van Af 
Fabriek op de verzendlocatie van Verkoper (Incoterms 2010). 
Leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet 
van essentieel belang. Indien Koper nalaat de Goederen in ontvangst te 
nemen op de geplande leveringsdatum, dan zal Verkoper de Goederen 
opslaan tot de levering plaatsvindt en Koper alle gerelateerde kosten en 
uitgaven (inclusief verzekering) in rekening brengen. Indien Koper binnen 
drie (3) werkdagen na de geplande leveringsdatum de Goederen niet in 
ontvangst heeft genomen, mag Verkoper de Goederen geheel of gedeeltelijk 
doorverkopen of op een andere manier van de hand doen en, na aftrek van 
redelijke opslag- en verkoopkosten, de Koper rekenschap geven van iedere 
overschrijding boven de Prijs of elk tekort onder de Prijs bij Koper in 
rekening brengen. Verkoper kan de Goederen in termijnen leveren. Alle 
vorderingen wegens verlies of beschadiging tijdens het vervoer moeten 
worden ingediend tegen de vervoerder en door aantekening op de 
vrachtbrief of het afleveringsbewijs.    

 
6. Risico/Eigendomsrecht. Risico van en eigendomsrecht op de 
Goederen gaat op Koper over wanneer de bestelde Goederen op het 

laaddock van Verkoper zijn geladen door een transporteur of op een 
vrachtwagen van Koper.  
 
7. Garanties. Verkoper garandeert dat bij levering de Goederen (i) vrij 
zullen zijn van substantiële fouten in ontwerp, in materiaal en vakmanschap 
en (ii) in alle wezenlijke opzichten conform zullen zijn aan de door 
Verkoper gepubliceerde specificaties binnen de genoemde toegestane 
afwijkingen of aan de specificaties van Koper indien vooraf schriftelijk 
overeengekomen door Verkoper (de “Specificaties”). Niettegenstaande het 
bovenstaande is Koper als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
deze Specificaties en toegestane afwijkingen aan de vereisten van Koper en 
een eventuele derde-Koper voldoen, ongeacht of Verkoper kennis heeft van 
dergelijke vereisten. Uitsluitend ter keuze van Verkoper, kunnen Verkoper 
en Koper een geschikte alternatieve resin voor Goederen (van een tweede 
resin leverancier) kwalificeren en gebruiken om het risico van onderbreking 
van de levering van Goederen te verminderen, als een vervangings- of 
substitutie resin ten opzichte van de in de Specificaties beschreven resin.  
De bovenstaande garanties gelden (i) in elk geval niet indien Verkoper 
Koper niet in kennis stelt van het gebrek of de non-conformiteit binnen tien 
(10) werkdagen na de datum van levering, of, als het gebrek of de non-
conformiteit niet zou blijken uit een redelijke inspectie, binnen tien (10) 
werkdagen na ontdekking daarvan, maar in elk geval binnen één (1) jaar na 
levering; en/of (ii) niet bij één van de onderstaande gebeurtenissen: indien 
(a) Koper de Goederen na kennisgeving in overeenstemming met dit artikel 
blijft gebruiken; of (b) het gebrek ontstaat vanwege een handelen van of 
nalaten door Koper (waaronder het ongeoorloofd wijzigen of repareren van 
de Goederen, het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies 
met betrekking tot opslag, installatie, gebruik en onderhoud van de 
Goederen (of goede handelspraktijken) of eerlijke slijtage, opzettelijke 
schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of (c) het 
gebrek ontstaat als gevolg van het feit dat Verkoper een tekening, ontwerp 
of specificatie die door Koper verstrekt is volgt.  
Met betrekking tot gebrekkige of niet-conforme Goederen, indien de 
garanties van toepassing zijn, zal Verkoper, naar zijn keuze, (i) de 
Goederen repareren; of (ii) vervangende Goederen leveren; of (iii) een 
krediet aan Koper verlenen dat gelijk is aan de Prijs (exclusief BTW), tot 
uitsluiting van enige andere verplichting of aansprakelijkheid jegens Koper; 
steeds onder voorwaarde dat Koper, op verzoek, de betreffende Goederen 
zo spoedig mogelijk en voor eigen rekening en risico ongewijzigd aan 
Verkoper ter inspectie retourneert.  
De bovenstaande garanties zijn exclusief en komen in de plaats van andere 
garanties, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, inclusief, maar 
niet beperkt tot, enige garantie van verborgen gebreken en/of 
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover 
maximaal toegestaan door de wet. 

 
8. Aansprakelijkheid. In geen geval is Verkoper aansprakelijk jegens 
Koper, hetzij op grond van de overeenkomst of onrechtmatige daad (met 
inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting, of 
anderszins, voor (i) winstderving, gederfde bedrijfswinst of andere 
vermogenschade; of (ii) enige indirecte, incidentele of gevolgschade, of 
schade ontstaan uit hoofde van of in verband met een Contract.  
De totale aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper met betrekking tot 
alle andere financiële schade ontstaan uit hoofde van of in verband met een 
Contract, hetzij op grond van contractbreuk of onrechtmatige daad (met 
inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting, of 
anderszins, is niet hoger dan de Prijs die Koper aan Verkoper uit hoofde 
van dat Contract heeft betaald of verschuldigd is.  
Niets in deze AV beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Verkoper uit 
voor fraude, overlijden of letselschade veroorzaakt door zijn nalatigheid of 
enige aangelegenheid ten aanzien waarvan het Verkoper verboden zou zijn 
zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. 
 
9. Vrijwaring. Koper zal Verkoper, aan hem gelieerde ondernemingen en 
zijn en hun bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten en 
aannemers volledig verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen, 
financiële schade, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en onkosten 
(waaronder juridische kosten en andere professionele kosten en onkosten) 
die zijn ontstaan als gevolg van of in verband met (i) het gebruik door 
Koper van de Goederen; of (ii) een inbreuk of beweerde inbreuk door 
Koper van auteursrechten, octrooien, bedrijfsgeheimen of andere 
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intellectuele eigendomsrechten van derden of van Verkoper; of (iii) 
contractbreuk door Koper van een Contract.  
 
10. Naleving van wetten. Koper vertegenwoordigt en garandeert dat hij te 
allen tijde alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving, codes, regels, 
verordeningen, vonnissen, bevelen en besluiten (samen de “Wetten”) zal 
naleven. Koper gaat er in het bijzonder mee akkoord om volledig na te 
leven (i) alle van toepassing zijnde Wetten met betrekking tot anti-
omkoping en anti-corruptie en, meer specifiek, zich te houden aan de 
gedragsnormen zoals neergelegd in de United States Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977, de United Kingdom Bribery Act of 2010 en enige 
andere van toepassing zijnde anti-corruptie- en/of anti-witwaswetgeving 
(samen de “Anti-Corruptie Wetten”); en (ii) alle relevante export Wetten, 
handelsbeperkende Wetten van de Verenigde Staten, Europese Unie en 
enige andere van toepassing zijnde nationale Wetten (“Export Wetten”) die 
van kracht zijn op het relevante tijdstip. Met betrekking tot de Goederen zal 
Koper: (i) deze niet uitvoeren, wederuitvoeren, overladen of anderszins 
overdragen, direct of indirect, in strijd met Export Wetten; of (ii) deze niet 
gebruiken voor doeleinden die door de Export Wetten worden verboden 
(inclusief, maar niet beperkt tot verspreiding van nucleaire, chemische of 
biologische wapens). Op verzoek zal Koper Verkoper onmiddellijk 
voorzien van alle redelijkerwijs verzochte informatie teneinde naleving met 
de vereisten van dit artikel te bevestigen. 
 
11. Beëindiging. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, door middel van een 
billijke’ schriftelijke kennisgeving aan Koper en onverminderd zijn andere 
rechten en rechtsmiddelen, om leveringen van Goederen op te schorten 
en/of aankoopopdrachten voor Goederen te beëindigen en/of een Contract 
per direct te beëindigen indien: (i) Koper nalaat om Verkoper op de 
vervaldag een openstaand bedrag uit hoofde van een Contract te betalen; of 
(ii) Koper het  Contract wezenlijk schendt; (iii) Koper in staat van 
insolventie of faillissement geraakt of in staat van liquidatie komt te 
verkeren of een vereffenaar, curator, manager of bewindvoerder of 
gelijkwaardige functionaris in een rechtsgebied benoemt met betrekking tot 
het vermogen of de onderneming van Koper of aan hem gelieerde 
ondernemingen, of Koper of aan hem gelieerde ondernemingen een 
regeling of afspraak met zijn schuldeisers aangaat, of een soortgelijke 
benoeming, regeling of afspraak volgens het toepasselijke recht plaatsvindt; 
of (iv) Verkoper denkt dat de bovengenoemde gebeurtenissen of procedures 
genoemd in paragrafen (i) tot (iii) zich kunnen voordoen; of (v) een 
dergelijke gebeurtenis zich voordoet of een procedure wordt gestart ten 
aanzien van Koper die een effect heeft dat gelijkwaardig is aan of 
vergelijkbaar is met het voorgaande. Bepalingen van deze AV die expliciet 
of impliciet van kracht zijn na beëindiging blijven afdwingbaar 
niettegenstaande beëindiging. Bij beëindiging, om welke reden dan ook, 
worden alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, hetzij 
op grond van een Contract of om welke andere reden dan ook, onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
12. Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. Koper dient alle 
informatie strikt geheim te houden (inclusief, maar niet beperkt tot alle 
technische of commerciële gegevens, intellectueel eigendom, knowhow, 
specificaties, uitvindingen, technologie, processen of initiatieven) 
bekendgemaakt door of met betrekking tot Verkoper, aan hem gelieerde 
ondernemingen of hun bedrijven of activiteiten en waar Koper bekend mee 
wordt (“Informatie”). Koper zal de Informatie uitsluitend gebruiken bij het 
nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Contract en zal de 
Informatie aan zijn leidinggevenden en werknemers  enkel op een need-to-
know basis bekendmaken, onder de voorwaarde dat deze leidinggevenden 
en werknemers aan soortgelijke geheimhoudingsverplichtingen zijn 
gebonden. Eigendom van de Informatie blijft berusten bij Verkoper en 
Koper zal de Informatie op geen enkele wijze gebruiken om commercieel 
voordeel te behalen ten opzichte van Verkoper (inclusief, maar niet beperkt 
tot misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper). 
 
13. Overmacht. Te late nakoming of tekortkoming in de nakoming van 
een Contract is te verontschuldigen voor zover veroorzaakt door 
omstandigheden buiten de redelijke controle van de partij die zich op een 
dergelijke verontschuldiging beroept (inclusief, maar niet beperkt tot, 
overmacht, oorlog, gewapend conflict, terroristische aanvallen, opstand, 
kernramp, vulkaanuitbarstingen, branden, lock-outs, rellen, stakingen of 
andere arbeidsconflicten, ongewoon zwaar weer, transportproblemen, 
energietekorten, grondstoffentekorten, stroomuitval, ongeval, explosie, 
overstroming, epidemie, machinebreuk, onvermogen om voorraden te 
verkrijgen of overheidsmaatregelen. De partij die zich op dergelijke 
omstandigheden beroept, stelt de andere partij daarvan zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk in kennis, met opgave van zijn beste 
inschatting van de verwachte duur van de vertraging. 

 
14. Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Verkoper kan 
eenzijdig de hierin gestelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen 

door een wijziging op zijn website te publiceren en de Koper van de 
wijziging op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen hebben geen 
invloed op de voorwaarden van reeds gesloten Contracten. 

 
15. Kennisgevingen. Kennisgevingen of andere mededelingen die uit 
hoofde van of in verband met het Contract worden gedaan dienen 
schriftelijk te zijn, gericht aan die partij op zijn statutaire zetel of 
hoofdvestiging (of elk ander adres dat deze partij overeenkomstig dit artikel 
schriftelijk kan aanduiden) en dient persoonlijk te worden afgeleverd of per 
“port betaalde” post of fax naar het hoofdfaxnummer van zijn bedrijf 
worden verzonden. Kennisgevingen of andere mededelingen zullen geacht 
worden te zijn ontvangen: indien persoonlijk overhandigd, wanneer 
achtergelaten op het hierboven genoemde adres; indien verzonden per “port 
betaalde” post, om 9.00 uur 's ochtends op de tweede werkdag na het op de 
post doen ervan; of indien verzonden per fax, één werkdag na verzending. 
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betekening van 
gerechtelijke of andere stukken in een gerechtelijke procedure. 
 
16. Volledige overeenkomst, geen wijziging. Het  Contract vormt de 
gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het 
onderwerp daarvan. Koper erkent dat hij geen beroep heeft gedaan op enige 
verklaring, toezegging of vertegenwoordiging gedaan of gegeven door of 
namens Verkoper die niet in het Contract vermeld staan. Geen enkele 
wijziging van het Contract of een aankoopopdracht voor Goederen zal van 
kracht zijn tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door of namens Koper 
en Verkoper. 

 
17. Afstand van recht. Een verklaring van afstand van een recht of 
rechtsmiddel uit hoofde van een Contract is alleen van kracht indien deze 
schriftelijk is gegeven, en wordt niet beschouwd als een verklaring van 
afstand van een daaropvolgende schending of verzuim. Nalatigheid of 
vertraging door een partij om een recht of rechtsmiddel op grond van het 
Contract of van de wet uit te oefenen houdt geen afstand in van dat recht of 
rechtsmiddel of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere 
uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of enig ander recht of 
rechtsmiddel belemmeren of beperken. Geen op zichzelf staande of 
gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel belemmert 
of beperkt de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of enig 
ander recht of rechtsmiddel. 
 
18. Rechten van derden. Niemand anders dan Verkoper en Koper (en hun 
toegestane rechtverkrijgenden) hebben het recht de bepalingen van deze 
AV of van een Contract ten uitvoer te leggen. 

 
19. Status. Niets in een Contract is bedoeld of wordt geacht om een 
partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen Koper en 
Verkoper te vormen, noch zal een partij voor welk doel dan ook als agent 
van een andere partij worden beschouwd.  
 
20. Overdracht en onderaanneming. Zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verkoper zal Koper een Contract of zijn 
rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract niet cederen, 
overdragen, opdragen of onderaanbesteden of beweren hetzelfde te doen. 
 
21. Gevolgen van niet-afdwingbaarheid Indien een rechtbank of 
bevoegde autoriteit van oordeel is dat een bepaling van een Contract of van 
deze AV (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet 
afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover nodig, 
geacht te zijn verwijderd en blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van 
de andere bepalingen van het Contract of van deze AV onverminderd van 
kracht. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van 
een Contract of van deze AV geldig, afdwingbaar en wettelijk zou zijn 
indien een deel ervan zou worden verwijderd, zal de bepaling van 
toepassing zijn met de minimale aanpassing die nodig is om deze wettelijk, 
geldig en afdwingbaar te maken. 

 
22. Bepalende taal. Als deze AV naar een andere taal dan het Engels 
worden vertaald en er strijdigheid of dubbelzinnigheid bestaat tussen de 
Engelse versie en de andere versie(s), prevaleert de Engelse versie. 
 
23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. De constructie, geldigheid, 
uitvoering of afdwingbaarheid van een Contract of deze AV en alle 
geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband daarmee (met 
inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst 
door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. De toepasselijkheid van het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken van 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper 
en Verkoper onderwerpen zich onherroepelijk aan de niet-uitsluitende 
rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechter. 
 


