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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN PILLOPAK B.V. 
  
Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing op aanbiedingen, uitnodigingen daartoe 
en overeenkomsten gesloten tussen PilloPak B.V., 
hierna te noemen: “koper” en de wederpartij, hierna 
te noemen “verkoper”, waar mogelijk ook na het 
beëindigen van een overeenkomst. 

 
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene 

voorwaarden die door de verkoper mochten worden 
gebruikt of waarnaar door de verkoper op enigerlei 
wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 
1.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen 

uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 
Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten 
worden ontleend met betrekking tot later aangegane 
rechtsverhoudingen. 

 
1.4 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor 

koper slechts bindend, indien deze door koper 
schriftelijk aan verkoper zijn bevestigd. 

 
 
Artikel 2 - Aanbod en aanvaarding 
2.1 Verkoper blijft aan een aanbieding of een uitnodiging 

daartoe gebonden tot 30 dagen na het tijdstip 
waarop deze aanbieding of een uitnodiging daartoe 
wordt gedaan of zoveel langer of korter als in de 
aanbieding of in de uitnodiging daartoe is bedongen. 

 
 
Artikel 3  - Wijziging van overeenkomsten 
3.1 De verkoper zal op verzoek van koper alle door 

koper aangegeven veranderingen in de opdracht 
uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn. 

 
3.2 Indien de verzochte veranderingen leiden tot 

wijzigingen in de prijs, levertijd of andere 
voorwaarden, dient de verkoper deze per 
omgaande, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen aan 
koper mede te delen, bij gebreke waarvan de 
gewijzigde opdracht volgens de oorspronkelijk 
overeengekomen prijs, levertijd en andere 
voorwaarden zal worden uitgevoerd.  

 
3.3 Indien koper zich niet met deze wijzigingen kan 

verenigen, blijft naar keuze van koper of de 
oorspronkelijke opdracht in stand, of kan koper de 
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst 
ontbinden, mits koper haar bezwaren tijdig kenbaar 
heeft gemaakt. 

 
 
Artikel 4  - Prijs en betaling 
4.1 De overeengekomen prijs (daaronder begrepen alle 

bijkomende kosten, zoals verpakkings-, vracht- en 
administratiekosten en eventuele krediet beperking) 
is vast en kan niet zonder toestemming van koper 
worden verhoogd. Indien de overeengekomen prijs 
zonder toestemming van koper wordt verhoogd, 
heeft koper het recht om de producten tegen de 
oorspronkelijke prijs af te nemen.  

 

4.2 Facturering vindt plaats in tweevoud na tijdige en 
juiste nakoming met een betalingstermijn van 60 
dagen. Koper is gerechtigd tegenvorderingen te 
verrekenen, ongeacht de valuta waarin zij luiden en 
ook indien zij niet opeisbaar zijn.  

 
4.3 Facturen, verzendadviezen en correspondentie 

dienen te zijn voorzien van naam, adres en 
woonplaats van verkoper, en van  de datum en het 
nummer van de order.  

 
 
Artikel 5 - Levertijd/Levering 
5.1 Eerdere levering dan overeengekomen kan slechts 

geschieden met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van koper. Eerdere levering leidt niet 
tot wijzigingen in het overeengekomen tijdstip van 
betaling.  

 
5.2 Levering geschiedt franco huis of een nader door 

koper op te geven bestemming. Het risico gaat over 
op koper op het moment van feitelijke aflevering van 
de goederen.  

 
5.3 De verkoper draagt zorg voor het vervoer van de 

door koper bestelde producten, waarbij koper 
zonodig aan de verkoper instructies voor de 
verzending zal verschaffen. Verkoper heeft het recht 
het vervoermiddel aan te wijzen. Het vervoer van de 
producten geschiedt voor rekening en risico van de 
verkoper. 

 
5.4 De levering moet naar de eisen van transport en 

bestemming behoorlijk verpakt en volgens 
instructies van koper zijn gemerkt. De verkoper is 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
onvoldoende verpakking. In beginsel komt de 
verpakking voor rekening van verkoper. Indien koper 
speciale wensen ten aanzien van de verpakking 
heeft, mogen na overleg met koper eventuele extra 
kosten aan koper in rekening worden gebracht. 

  
5.5 Verkoper doet, zodra zich omstandigheden 

voordoen of te voorzien zijn waardoor verkoper niet 
kan voldoen aan de verplichting van tijdige levering, 
koper onverwijld mededeling hiervan met vermelding 
van de aard van deze omstandigheden, de door 
hem getroffen, of te treffen maatregelen en de 
vermoedelijke duur van de vertraging, bij gebreke 
waarvan verkoper zich later niet meer kan beroepen 
op deze omstandigheden. Een beroep op overmacht 
zal verkoper niet vrijstaan, indien verkoper niet aan 
deze verplichting heeft voldaan. Koper heeft bij 
gehele of gedeeltelijke niet tijdige levering het recht 
de verkoper een andere leveringstermijn te stellen 
en indien de goederen met inachtneming daarvan 
niet mochten zijn verzonden, zal de koper zonder 
dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is de 
koop als ontbonden kunnen beschouwen zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
5.6 Deelleveringen zijn slechts toegestaan met 

voorafgaande toestemming van koper.  
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5.7 Meer– en minderleveringen zijn slechts toegestaan 
met voorafgaande toestemming van koper en op 
voorwaarde dat de hoeveelheden niet meer afwijken 
dan 10 % van de overeengekomen levering.  

 
 
Artikel 6 - Eigendom  
6.1 Indien de verkoper zaken van derden betrekt 

specifiek ter uitvoering van enige verplichting 
voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande 
rechtsverhouding, zal de verkoper deze houden voor 
koper als eigenaar.  

 
6.2 Indien de verkoper zaken vormt specifiek ter 

uitvoering van enige verplichting voortvloeiende uit 
de tussen partijen bestaande rechtsverhouding, zijn 
dit zaken, die koper voor zichzelf doet vormen en 
houdt de verkoper deze voor koper als eigenaar.  

 
6.3 Indien koper zaken aan de verkoper in handen geeft 

ter uitvoering van de tussen partijen bestaande 
rechtsverhouding, blijven die zaken eigendom van 
koper.  

 
6.4 De tekeningen, modellen, gereedschappen, 

specificaties en instructies die koper bij de bestelling 
aan verkoper verstrekt, of die de verkoper voor de 
leverantie heeft gemaakt of heeft laten maken, 
blijven of worden eigendom van koper. Koper geldt 
als hun maker of ontwerper. Verkoper zal deze 
tekeningen, modellen, gereedschappen, 
specificaties en instructies uiterlijk bij de laatste 
levering aan de koper (terug)zenden, tenzij anders 
overeengekomen, bij gebreke waarvan koper de 
betaling aan kan houden totdat zij worden 
(terug)gezonden, en/of op de betaling in mindering 
kan brengen de kosten gemoeid met een vervanging 
van het niet (terug)gezondene. 

 
6.5 De verkoper verbindt zich zaken, die ingevolgde lid 

1, 2 en/of 3 aan koper in eigendom toebehoren, niet 
te (doen) gebruiken of toe te staan dat derden dit 
doen voor enig ander doel dan de uitvoering van zijn 
verplichtingen jegens koper. 

 
6.6 De verkoper verbindt zich zaken, die ingevolge lid 1, 

2 en/of 3 aan koper in eigendom toebehoren, 
afzonderlijk op te slaan en als eigendom van koper 
te kenmerken. Indien een derde ter zake van die 
zaken enig recht pretendeert en/of daarop beslag 
doet leggen, zal de verkoper hem op het 
eigendomsrecht van koper wijzen en koper terstond 
van die pretentie en/of beslaglegging in kennis te 
stellen. Koper is te allen tijde gerechtigd de zaken, 
die aan haar toebehoren, zelf te (doen) halen van de 
plaats waar zij zich bevinden. De verkoper verleent 
koper reeds nu voor alsdan onherroepelijk 
machtiging om daartoe de bij of voor de verkoper in 
gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.  

 
6.7 De verkoper verbindt zich zaken, die ingevolgde de 

leden 1, 2 en/of 3 aan koper in eigendom 
toebehoren verzekerd te houden bij een te goeder 
naam en faam bekend staande in Nederland 
gevestigde verzekeraar tot en met het moment van 
aflevering vermeld in 5.2. 

 

Artikel 7 - Garantie 
7.1 De verkoper garandeert dat de producten bij 

aflevering: 
a. in alle opzichten voldoen aan hetgeen is 

overeengekomen, waaronder begrepen alle 
specificaties en mededelingen gedaan door 
verkoper omtrent de veiligheid en 
eigenschappen van de producten; 

b. geschikt en deugdelijk zijn voor het doel 
waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan alle 
toepasselijke wettelijke voorschriften 
(waaronder die voortvloeiende uit toepasselijke 
EG-regelgeving in het bijzonder de 
voorschriften voortvloeiend uit de CE-
markering); 

 c. voldoen aan alle toepasselijke normen van 
nationale en internationale normalisatie-instellingen. 

 
7.2 De verkoper garandeert de in-, uit- en doorvoer van 

de af te leveren producten naar de haar bekende 
plaats van (eind)bestemming. 

 
7.3  In geval van niet nakoming van de door verkoper in 

artikel 7.1 gegeven garantie, heeft koper het recht 
de afgeleverde producten voor rekening en risico 
van de verkoper te retourneren en betaling op te 
schorten, onverminderd de overige rechten die 
koper op grond van het Nederlands recht toekomen. 
Koper stelt verkoper zo spoedig mogelijk na 
ontdekking van de inbreuk op de garantie op de 
hoogte.  

 
7.4 De verkoper vrijwaart koper volledig tegen 

aansprakelijkheid van derden in verband met enige 
inbreuk of beweerde inbreuk op industriële of 
intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
begrepen kennis, ten aanzien van geleverde of nog 
af te leveren producten. 

 
7.5 De verkoper vrijwaart koper volledig tegen 

aansprakelijkheid van de eindverkoper jegens de 
consument uit hoofde van een gebrek aan 
overeenstemming dat voortvloeit uit een handelen of 
nalaten van verkoper.  

 
 
Artikel 8 -  Inspectie  
 
8.1 Koper is bevoegd de producten tijdens de productie, 

bewerking en opslag te (doen) inspecteren. 
Verkoper licht koper zo tijdig mogelijk in over het 
tijdstip waarop de leverantie gereed is voor een 
inspectie en verschaft alle voor een inspectie 
benodigde informatie en faciliteiten. De zakelijke 
inspectiekosten zijn voor rekening van koper. 
Inspectie ontslaat verkoper niet van enige garantie 
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(d)(en) 
uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bij 
afkeuring heeft koper, behalve de bevoegdheden 
voorzien in artikel 10, het recht om binnen een door 
haar te stellen termijn aflevering te verlangen van 
nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen 
zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn. 
De verkoper is verplicht onverwijld over te gaan tot 
herstelling van bij inspectie gebleken gebreken 
zonder enige kosten voor koper. 
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8.2 Indien koper goede gronden heeft te vrezen, dat de 
verkoper in de nakoming tekort zal schieten, is de 
verkoper gerechtigd, ook indien deze zich bereid 
verklaart zijn verplichtingen na te zullen komen, 
gehouden terstond genoegzame in de door koper 
gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig 
aan te vullen voor de eventuele door koper te lijden 
schade. 

 
 
Artikel 9 -  Geheimhouding 
 
9.1 Opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door de 

verkoper niet zonder voorafgaande toestemming 
van koper voor publicaties of verkoop- bevorderende 
doeleinden worden openbaar gemaakt.  

 
9.2 De verkoper is verplicht tot geheimhouding 

tegenover derden van alle door koper verstrekte of 
op andere wijze aan hem bekend geworden 
gegevens en kennis waarvan de wederpartij 
redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk 
zijn en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van 
de hem verstrekte opdracht. 

 
 
Artikel 10 - Ontbinding 
 
10.1 Koper heeft, onverminderd haar rechten op 

schadevergoeding het recht de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, 
wanneer verkoper niet, niet tijdig of behoorlijk zijn 
verplichtingen nakomt, alsmede in geval van het 
faillissement van verkoper, diens surseance van 
betaling, beslag op een belangrijk deel van diens 
bedrijfseigendommen, beslag op (een deel van) de 
leverantie en stillegging of liquidatie van diens 
onderneming.  

 
10.2 Bij gedeeltelijke ontbinding heeft koper 

onverminderd haar rechten op schadevergoeding 
het recht: 

 a. een levering die niet (meer) te gebruiken is, 
voor rekening en risico van verkoper naar hem terug 
te sturen en de voor deze levering reeds gedane 
betaling terug te vorderen; hetzij 

 b. na schriftelijke kennisgeving de leverantie zelf 
of door derden te (laten) voltooien, eventueel met 
gebruikmaking van de levering, al of niet tegen een 
achteraf overeen te komen vergoeding. 

 
10.3 Alle vorderingen die koper ten gevolge van 

ontbinding mocht hebben of verkrijgen, inclusief 
haar eventuele schadevergoedingsvordering, zijn 
terstond en geheel opeisbaar. 

 
 
Artikel 11 - Overig 
11.1 Eerder door koper gedeponeerde 
inkoopvoorwaarden zijn vervallen. 
 
11.2 Mocht één of meer van de bepalingen van deze 

voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd 
van kracht. 

 

11.3 Deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen 
eenzijdig gewijzigd worden. Koper stelt verkoper van 
de gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden op de 
hoogte. 

 
11.4 In geval van conflict of verschil in interpretatie 

tussen de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse 
versie van deze algemene inkoopvoorwaarden heeft 
de Nederlandse versie voorrang.  

 
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht / Bevoegde 

rechter/Geschillenregeling 
 
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en de 

verkoper is Nederlands recht van toepassing. Het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale 
Koopovereenkomsten Betreffende roerende zaken 
is niet van toepassing. 

 
12.2  Geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van 

een overeenkomst met verkoper die niet in der 
minne tussen koper en verkoper kunnen worden 
opgelost, zullen uitsluitend worden beslist door de 
rechter van het arrondissement van de statutaire 
zetel van koper, onverminderd het recht van koper 
zich te wenden tot de bevoegde rechter van de 
plaats van vestiging van verkoper.  

 
12.3  Indien het geschil naar het oordeel van beide 

partijen (mede) betrekking heeft op technische 
kwesties, zal - nadat is gebleken dat het geschil niet 
in der minne opgelost kan worden tussen partijen op 
verzoek van de meest gerede partij het advies van 
het instituut TNO voor Verpakking of een ander 
onafhankelijk onderzoeksbureau worden 
ingewonnen, alvorens het geschil aan de rechter 
wordt voorgelegd. De kosten van dit advies worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. 

 


