Algemene Leveringsvoorwaarden Totalplast B.V.;
Artikel 1. Toepasselijkheid
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en alle overeenkomsten door
Totalplast B.V., gedaan of aangegaan.
Artikel 2. Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Totalplast B.V. is niet gebonden aan door haar of de fabrikant, in catalogussen,
afbeeldingen, tekeningen, maat – en gewichtsopgave, ofwel in enig ander
drukwerk gedane mededelingen en/of specificatie.
3. Eerst nadat specificaties, maat- en gewichtsopgaven door Totalplast B.V.in een
schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst zijn opgenomen, zijn deze tussen
partijen bindend, dit evenwel onverminderd hetgeen bepaald word in artikel 8
van deze voorwaarden
Totalplast B.V. is niet gebonden aan per E-mail verstrekte informatie,
aanbiedingen , prijs opgaven, gewichten en leveringsafspraken. Aanspraak kan alleen
worden gemaakt wanneer er sprake is van aanvaarding van een schriftelijke overeenkomst
tussen Totalplast B.V. en de opdrachtgever voorzien van handtekening van bevoegde
functionaris
Artikel 3. Prijzen
1. De door Totalplast B.V. opgegeven prijzen gelden exclusief transportkosten,
kosten voor in - en uitlading, transportverzekering, belastingen, toeslagen en
emballage tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Kostprijsverhogingen, welke ontstaan door omstandigheden die gelegen zijn bij
de opdrachtgever of prijsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen,
stijging van grondstof materialen voordoen, worden aan de opdrachtgever
doorberekend.
Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding
door Totalplast B.V. Overeenkomsten, met ondergeschikte personeelsleden van
Totalplast B.V. , al binden deze laatste niet, tenzij deze door haar schriftelijke
zijn bevestigd. Ondergeschikt personeel is in dit verband te beschouwen, alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
2. Alle overeenkomsten aangegaan met Totalplast B.V. betreffende het exclusieve
alleenrecht van reparatie aan bulkcontainers e/o andere ladingsystemen zal
gedurende de overeengekomen periode zal strikt moeten worden nageleefd.
Totalplast B.V. zal niet toestaan dat andere partijen gedurende de
overeengekomen periode reparaties uitvoert. Indien hiervan sprake is zal dit met
juridische middelen worden bestreden. Op voorhand stelt Totalplast B.V. bij
contract breuk de contractnemer vermeld onder Sub. 2 aansprakelijk voor alle
geleden schade en omzetderving. Indien Sub 2 in rechten wordt betrokken zullen
de daarmee gepaard gaande juridische kosten worden verhaald op Sub. 2
Artikel 5. Levertijd
De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en is dus geen fatale termijn. Totalplast
B.V. is nooit schadevergoeding verschuldigd voor schade veroorzaakt door overschrijding
van de levertijd.

Artikel 6. Levering
Het is Totalplast B.V. toegestaan om verkochte zaken in delen te leveren of te retourneren.
Bij nieuwe of gebruikte materialen, producten en of reparaties, behoud Totalplast B.V. het
recht elk deel zelfstandig te factureren.
1. De opdrachtgever is verplicht gekochte zaken e/o verstrekte opdrachten in welke
zin dan ook af te nemen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd e/o
retour geleverd, danwel aan hem ter beschikking worden gesteld.
2. Opdrachten verstrekt aan Totalplast B.V. per mail zijn bindend en gelden als
zodanig als overeenkomst en opdracht met alle rechten en plichten.
3. Alle geleverde goederen e/o materialen, blijven eigendom van Totalplast B.V. tot
het moment waarop facturen geheel zijn voldaan. De ontvanger verpand hetgeen
tussentijds aan Totalplast B.V., tot aan volledige betaling is geschied.
Als de opdrachtgever de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, materialen noodzakelijk voor de levering, worden de zaken voor risico van de
opdrachtgever opgeslagen.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder personeelskosten
en opslagkosten en transportkosten.
Artikel 7. Transport
1. Indien franko condities tot stand zijn gekomen wordt het transport in eigen
beheer uitvoert door Totalplast B.V. , hieraan kan geen enkel recht aan worden
ontleend. Totalplast B.V., behoud zich het recht om externe partijen voor
transport in te zetten.
2. Indien de opdrachtgever voor aanlevering zorg draagt, is de verantwoordelijkheid
en zijn de kosten van transport voor de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken
Totalplast B.V. is in ieder geval bevoegd zaken te leveren die wat betreft de uitvoering e.d.
gering afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Tevens is Totalplast
B.V. gerechtigd gewijzigde zaken te leveren als het wijzigingen betreft die nodig zijn om te
voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, of als het een geringe wijziging van de
zaak betreft.
Artikel 9. Reparatie
1. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat Totalplast B.V. voor de reparatie zorg
draagt, en de reparatie dus deel uit maakt van de overeenkomst of daarvoor
mondeling opdracht is gegeven zonder overeenkomst geschiedt dat onder de
volgende voorwaarden.
2. Indien er sprake is van reparatie op locatie bij de opdrachtgever draagt de
opdrachtgever er zorg voor dat er een heftruck en voldoende stroom aanwezig is
en ter beschikking wordt gesteld aan de monteur.
3. De ruimte waarin de reparatie plaats vindt dient voldoende verlicht te zijn.
Tevens dient de ruimte afsluitbaar te zijn, en er dient een afsluitbare droge
opslagruimte te zijn voor de gereedschappen en materialen.
4. De monteur moet gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen.
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van restant materialen of
niet te repareren goederen, en komen voor rekening van de opdrachtgever.
6. Beschikbare voorzieningen worden geacht kosteloos te worden verstrekt tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.

7. Als er meerwerk moet worden verricht dan wordt daar door Totalplast B.V.
gebruikelijke uurtarief voor in rekening gebracht.
8. Er kunnen geen rechten of aansprakelijkheid worden ontleend aan uitgevoerde
reparatie.
9. Totalplast B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij
calamiteiten of schade die ontstaan na reparatie van containers, pallets en alle
overige. Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan uitgevoerde
reparaties. De opdrachtgever vrijwaart Totalplast B.V. van alle claims.
10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die Totalplast B.V. heeft als
gevolg van niet, of onvoldoende aanwezig zijn van de vereiste voorzieningen, en
stelt Totalplast B.V. in staat op een ander tijdstip alsnog de werkzaamheden uit te
voeren.
11. Losse onderdelen die moeten worden vervangen tijdens reparatie van
kunststof containers en of pallets e/o overige komen voor rekening van de
opdrachtgever. Hieronder kan worden verstaan het vervangen van o.a. kunststof
sledes, handgrepen en overige te gebruiken losse onderdelen.
12. Totalplast B.V. behoudt zich het recht om onderzoekskosten in rekening te
brengen indien het aangeboden materiaal, machines e/o niet lijdt tot het
daadwerkelijk laten uitvoeren van reparaties bij Totalplast B.V.
Artikel 10. Recycling materialen
1. Alle kunststof afval voortkomende uit reparatie of aanbod door opdrachtgever zal
door Totalplast B.V. worden afgevoerd met bestemming recycling. Hier kunnen
geen rechten aan ontleend worden door de opdrachtgever tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
2. Er worden geen vergoedingen betaald voor materialen van de afvalstroom,
Totalplast B.V. behoudt het recht de voortkomende kosten voor het
afvoeren, storten en recyclen door te belasten aan de opdrachtgever zonder dat
hiervoor toestemming nodig is. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
3. Indien niet te repareren kunststof producten zijn aangeboden aan de
opdrachtgever en hier geen reactie van de opdrachtgever komt binnen 14 dagen na
dagtekening per E mail of schriftelijk schrijven behoudt Totalplast B.V. het
recht om de afval te verwijderen zonder dat daar tussenkomst van de
opdrachtgever voor noodzakelijk is. De opdrachtgever vrijwaart Totalplast B.V.
van alle claims als gevolg van het verwijderen van de kunststof afval stroom.
Artikel 11. Meer of minderwerk
Als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat er meer werkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd dan tussen partijen is overeengekomen, dan wordt het meerwerk in rekening
gebracht bij de opdrachtgever.
Artikel 12. Uitvoering door derden
Totalplast B.V. is gerechtigd voor de uitvoering van de mondelinge en schriftelijke
overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 13. Intellectuele eigendomen
1. De intellectuele eigendomen van geleverde zaken, alsmede van alle tekeningen,
offertes, beschrijvingen en andere geschriften, blijft bij Totalplast B.V.. Deze
geschriften blijven ook materieel eigendom van Totalplast B.V.. Zij mogen

zonder uitdrukkelijke toestemming van Totalplast B.V. op generlei wijze
worden vermenigvuldigd en aan derden ter inzage worden gegeven.
2. De opdrachtgever vrijwaart Totalplast B.V. van aanspraken van derden of
schadevergoeding door schending van octrooien, licenties, of andere rechten van
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte
gegevens of tekeningen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Totalplast B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen
gevolgschade, en of rente daarover, veroorzaakt door of vanwege door haar
geleverde zaken, danwel uitgevoerde werkzaamheden.
2. Totalplast B.V. , noch haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden
zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij aflevering voor zover bij het
veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van
Totalplast B.V., haar werknemers of door Totalplast B.V. ingeschakelde derden.
3. Indien Totalplast B.V. toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van door de verzekering gedane uitkering, voor zover de
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, is aansprakelijkheid van Totalplast B.V. beperkt tot het factuurbedrag.
5. De opdrachtgever is verplicht de in tijdelijke opslag gegeven goederen te
verzekeren.
In geval van schade, diefstal e/o brand of schade in welke zin dan ook is het de
opdrachtgever die Totalplast B.V. vrijwaart van alle claims en overige mogelijke
vorderingen met betrekking tot voornoemde schade. De opdrachtgever draagt
zorg voor een deugdelijke verzekering die dekking garandeert ten aanzien van
opslag bij derden.
6. Zaken van derden; Schade aan zaken van derden komt alleen voor vergoeding in
aanmerking, indien de verzekerde deze zaken voor zijn rekening en risico heeft
genomen en de schade niet door een andere verzekering is gedekt.
7. Op verzoek kan Totalplast B.V. uw emballage reinigen middels stoom cleanen.
Totalplast B.V. kan niet HACCP reinigen en kan als gevolg hiervan niet
aansprakelijk worden gesteld, voor schade ontstaan als gevolg van contaminatie
e/o kruisbesmetting of enige andere vorm van besmetting aan producten.
8. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers bij het
aanleveren van reparaties deze schoon aan te leveren. Bij het retour leveren van
gerepareerde emballage is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de
emballage volgens eigen van toepassing zijnde normen zoals o.a. HACCP te
reinigen. De opdrachtgever vrijwaart uitdrukkelijk Totalplast B.V. voor alle
claims als gevolg van het niet goed reinigen van emballage.
Artikel 15 Garantie
1. Onder garantie wordt verstaan het kosteloos herstellen van gebreken, danwel het
vervangen van onderdelen van geleverde zaken gedurende de garantie periode al
dan niet af fabriek.
2. Daar waar het van toepassing is gelden de garantie voorwaarden af fabriek.
3. Geen garantie wordt gegeven op kunststof reparaties / laswerk. De opdrachtgever
dient bij retour leveren van het gerepareerde deze te controleren. Indien
reparaties om welke redenen niet goedgekeurd worden dient de partij afgekeurd
te worden en terstond worden geweigerd. Na ondertekening van ontvangst van

de CMR vrachtbrief vervalt iedere aansprakelijkheid voor Totalplast B.V.
4. Het verhelpen van gebreken zal plaatsvinden op een door Totalplast B.V. in
overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip en plaats. De opdrachtgever zal
Totalplast B.V. te allen tijde in de gelegenheid stellen de
herstelwerkzaamheden uit te voeren.
5. Garantie wordt niet gegeven als de gebreken zijn veroorzaakt door onvoldoende
reparatie, overbelasting en of onderhoud aan producten, evenals dan wanneer
reparatie niet is verricht door Totalplast B.V.
Artikel 16 Afname protocol. Gebrekenmelding en klachttermijnen.
1. Partijen stellen in onderling overleg een afnameprotocol op, waarin afspraken
worden vastgelegd met betrekking tot de constatering en afwikkeling van
eventuele gebreken en tekortkomingen.
2. Indien partijen geen afname protocol zijn overeengekomen gelden in ieder geval
de volgende bepalingen.
3. De opdrachtgever dient in ieder geval bij aflevering te keuren en dient daarbij te
controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt wordt. Worden
zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd dan dient de koper /
opdrachtgever dat direct te melden bij Totalplast B.V. en deze melding terstond
te vermelden op de vrachtbrief.
Ook indien de wederpartij tijdig klaagt en zich niet kan vinden in ingenomen standpunt van
Totalplast B.V. blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan.
Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Totalplast B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Totalplast B.V.
totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten mondelinge of
overeenkomstige is nagekomen.
2. Door Totalplast B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet
bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, of te laten
vestigen.
3. Alle gehuurde zaken van Totalplast B.V. blijven eigendom van haar.
4. Alle schade ontstaan aan het gehuurde zal voor rekening van huurder zijn.
Het gehuurde zal bij aanvang van de huurperiode worden gecontroleerd door de
huurder en kan zich achteraf niet beroepen op mankementen / schade die al
aanwezig waren / zijn voor de huurperiode. De huurder wordt geacht dit terstond
toch binnen 24 uur gemeld te hebben bij verhuurder.
5. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of als er gegronde vrees
bestaat dat hij dat niet zal doen, is Totalplast B.V. gerechtigd afgeleverde zaken
waarop in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of
derden die de zaken houden weg te halen of te doen weghalen. De opdrachtgever
is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van
10% van het door hem verschuldigde bedrag.
6. Indien derden enig recht op een eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden is de opdrachtgever verplicht Totalplast B.V.
onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
7. De opdrachtgever is verplicht;
• De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal, en de

polis ter inzage te geven aan Totalplast B.V. :
• Alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Totalplast
B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3 : 239 BW;
• De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt op haar afnemers, bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Totalplast B.V.
geleverde zaken te verpanden aan Totalplast B.V. op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3; 239 BW.
• De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het
eigendom van Totalplast B.V.
Artikel 18. Betaling
Betaling dient te geschieden per omgaande doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuur datum.
Na het verstrijken van 14 dagen na factuur datum is de opdrachtgever over het opeisbare
bedrag de wettelijke dan geldende rente percentage per maand verschuldigd. Tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 19. Forumkeuze
In afwijking van de wettelijke regels voorde bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen Totalplast B.V. en de opdrachtgever, in elk geval de Rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de Rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Totalplast B.V.
gevestigd is,
Totalplast B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor het volgens de
wet danwel de volgens toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht, inclusief de afdeling 6.5.3. van het
Burgerlijk Wetboek, van toepassing.
Artikel 21. Deponering en ingang geldigheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn op 1 maart 2011 gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Venlo ingeschreven onder nr. 14099681

