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1. In het hierna volgende wordt verstaan onder: 
- De levering: De te verrichten levering(en) 
- Merrem Kunststoffen: Merrem Kunststoffen B.V gevestigd te Dinxperlo, 
Nederland; 
- de Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Merrem 
Kunststoffen een offerte adresseert of met wie Merrem Kunststoffen een 
overeenkomst sluit tot levering van zaken of tot het uitvoeren van het werk. 
 
Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke 
offertes en alle overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Merrem 
Kunststoffen, voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2.3 De Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een 
door Merrem Kunststoffen uitgebrachte offerte of door het enkele feit van verlening 
van een opdracht of bestelling van zaken bij Merrem Kunststoffen. 
 
2.4 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Dergelijke 
afwijkingen gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de 
afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd. 
 
Totstandkoming 
3.1 Beschrijvingen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, 
tekeningen en afbeeldingen in catalogi en brochures, alsmede offertes aan 
Opdrachtgevers dienen slechts tot informatie voor de Opdrachtgever en gelden niet 
als aanbod van Merrem Kunststoffen. 
 
3.2 De door of in opdracht van de leverancier gemaakte modellen, matrijzen, 
vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht 
blijven eigendom van Merrem Kunststoffen, ook indien daarvoor kosten aan de 
Opdrachtgever in rekening zijn gebracht. 
 
3.3 Een aanvaarding, opdrachtverlening of geplaatste bestelling geldt als 
onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever. Merrem Kunststoffen is eerst 
gebonden door de verzending van haar orderbevestiging. Indien de Opdrachtgever 
niet binnen tien dagen na verzending van Merrem Kunststoffen' orderbevestiging zijn 
bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt Merrem Kunststoffen’ 
orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 
3.4 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die 
door Merrem Kunststoffen of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van 
Merrem Kunststoffen. Indien door de Opdrachtgever geen opdracht wordt verleend 
dienen deze bescheiden na een daartoe door Merrem Kunststoffen gedaan verzoek 
franco aan haar te worden teruggezonden. 
  



 

3.6 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet aan Merrem Kunststoffen verleent, is 
de Opdrachtgever verplicht alle met het uitbrengen van de offerte door Merrem 
Kunststoffen gemaakte kosten te vergoeden. 
 
B KOOP 
Prijzen 
4.1 Alle door Merrem Kunststoffen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, 
verpakking- en verzendkosten, en/of andere op de goederen als zodanig drukkende 
belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. 
 
4.2 Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en 
ook na verzending van de orderbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo 
zal Merrem Kunststoffen gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de 
overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden 
verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige 
wijziging in wisselkoersen, welke door Merrem Kunststoffen kostenverhogend zijn, 
aan de Opdrachtgever door te berekenen. 
 
4.3 Merrem Kunststoffen behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of 
fouten bij de prijsopgave te herstellen. 
 
Levering van bestelde zaken 
5.1 De levering van de bestelde zaken geschiedt vanaf het magazijn van Merrem 
Kunststoffen of vanaf een door Merrem Kunststoffen aan te wijzen plaats door de ter 
beschikkingstelling van die goederen aan de Opdrachtgever dan wel door de 
overgave van die goederen aan de betreffende vervoerder; vanaf de levering zijn de 
goederen voor risico van de Opdrachtgever. 
 
5.2 De levertijden worden door Merrem Kunststoffen steeds bij benadering 
opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd brengt Merrem 
Kunststoffen niet in verzuim als bedoeld in art. 6:38 BW. De levertijd vangt aan zodra 
de orderbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Merrem 
Kunststoffen eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de 
Opdrachtgever aan Merrem Kunststoffen zijn ver- 
strekt. 
 
5.3 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de 
beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi, brochures en uitgebrachte offertes die 
binnen de gebruikelijke of krachtens de ter zake toepasselijke voorschriften en 
normen aanvaardbare toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de 
geleverde zaken betreffen, leiden niet tot tekortkomingen van Merrem Kunststoffen. 
Dergelijke afwijkingen geven de Opdrachtgever bovendien nimmer het recht de 
overeenkomst op andere gronden aan te tasten. 
 
5.4 De Opdrachtgever verleent Merrem Kunststoffen bij voorbaat toestemming de 
door de Opdrachtgever bestelde zaken in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal 
afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Opdrachtgever verplicht zich elke 
deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende 
factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. 
 
5.5 Zodra aan de Opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde zaken voor 
hem ter beschikking gereed liggen en de Opdrachtgever bij de bestelling een 
vervoerder heeft aangewezen, dienen de zaken binnen tien dagen door hem te 
worden afgenomen, bij gebreke waarvan Merrem Kunststoffen het recht heeft de 



 

Opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst door middel 
van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden met behoud van 
haar recht op schadevergoeding. 
  
Verpakking van bestelde zaken 
6.1 Waar zulks naar het oordeel van Merrem Kunststoffen nodig is, of door de 
Opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden 
geleverd; de kosten van verpakking worden tegen een door Merrem Kunststoffen 
bepaalde kostprijs aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
6.2 Indien verpakkingsmateriaal en/of emballage door Merrem Kunststoffen aan 
de Opdrachtgever ter leen is verstrekt en daarvoor aan de Opdrachtgever statiegeld 
is of zal worden berekend, dan zal de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden 
gecrediteerd, mits het verpakkingsmateriaal en/of emballage binnen 6 maanden 
franco en in goede staat is geretourneerd. 
 
Verzending van bestelde zaken 
7.1 Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, geschiedt de verzending van 
zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever naar een voor hem opgegeven 
bestemming door een door Merrem Kunststoffen daartoe aan te wijzen vervoerder, 
tenzij de Opdrachtgever bij de bestelling een vervoerder heeft aangewezen. 
 
7.2 In geval van spoedzendingen zal Merrem Kunststoffen de hiervoor door haar 
gemaakte kosten boven de werkelijke vervoerskosten aan de Opdrachtgever in 
rekening kunnen brengen. 
 
Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Het eigendom van de te leveren zaken gaan niettegenstaande de levering 
pas op de Opdrachtgever over, zodra hij al hetgeen op grond van deze of 
soortgelijke overeenkomsten aan Merrem Kunststoffen verschuldigd is, aan deze 
heeft voldaan. 
 
8.2 De Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde zaken 
in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te vervreemden. 
 
8.3 De Opdrachtgever is verplicht binnen zeven dagen na een daartoestrekkend 
schriftelijk verzoek aan Merrem Kunststoffen zijn medewerking te verlenen aan 
verpanding overeenkomstig de art. 3:237 en 239 BW van door Merrem Kunststoffen 
aan te wijzen zaken en vorderingen tot zekerheid van de nakoming van al hetgeen 
de Opdrachtgever aan Merrem Kunststoffen verschuldigd is. 
Reclame 
9.1 Eventuele reclames over gebreken van zaken moeten uiterlijk binnen veertien 
dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk, telegrafisch of per 
telefax aan Merrem Kunststoffen worden gemeld. 
 
9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengemelde termijn hadden 
kunnen worden geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd nadat de 
Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken 
(doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de zaken) aan Merrem Kunststoffen 
worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende zaken onverwijld 
dient te worden gestaakt. 
 
9.3 De Opdrachtgever zal alle door Merrem Kunststoffen voor onderzoek van de 
reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van 
monstermateriaal en/of door Merrem Kunststoffen in de gelegenheid te stellen ter 



 

plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of 
kwantiteit van de geleverde zaken. 
 
Retourzendingen 
9.4 Acceptatie van retourzendingen wordt door Merrem Kunststoffen niet als 
erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van 
aansprakelijkheid beschouwd. 
  
9.5 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van 
de Opdrachtgever; eventuele vervoer- en opslagkosten komen voor zijn rekening. 
 
C ALGEMEEN (VERVOLG) 
Betaling 
10.1 Betaling van (termijnen van) de aanneemsom voor het werk of koopprijs van 
de bestelde zaken wordt opeisbaar terstond na vervulling van de voorwaarde 
waarvan betaling van de termijn van de aanneemsom afhankelijk was gesteld of 
oplevering dan wel levering van de bestelde zaken en dient uiterlijk binnen vijftien 
dagen na de factuurdatum te geschieden. 
 
10.2 Indien betaling binnen de in het vorig lid gestelde termijn niet heeft plaats 
gevonden, is de Opdrachtgever met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt een 
rente verschuldigd van één procent per maand of gedeelte van een maand tot aan 
de dag der algehele voldoening over het gehele factuurbedrag. 
 
10.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor Merrem 
Kunststoffen verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen 
komen ten laste van de nalatige Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
bedragen minimaal tien procent van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane 
gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. 
 
10.4 Ongeacht hetgeen met betrekking tot (deze) de betalingstermijn in artikel 
10.1 is bepaald heeft Merrem Kunststoffen te allen tijde het recht contante betaling te 
verlangen, danwel te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor de 
betaling of een door Merrem Kunststoffen te bepalen gedeelte van de aanneemsom 
of de koopprijs vooruit voldoet, alvorens Merrem Kunststoffen gehouden is het werk 
voort te zetten of de zaken te leveren. 
 
10.5 Indien overeengekomen is dat levering en verwerking van de bestelde zaken 
bij gedeelten zal plaatshebben wordt elk gedeelte als een afzonderlijke levering 
beschouwd en is het in lid 1 van dit artikel gestelde daarop van toepassing. 
 
Wanprestatie en overmacht 
11.1 Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Merrem 
Kunststoffen voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, of indien hij in staat van 
faillissement is verklaard door zijn faillissement is aangevraagd of indien (voorlopige) 
surseance van betaling is aangevraagd of verleend, heeft Merrem Kunststoffen het 
recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten 
en alle overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden 
te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding. 
 
11.2 In geval van overmacht, toeval en/of bijzondere, niet van de wil van Merrem 
Kunststoffen afhankelijke omstandigheden, het voor Merrem Kunststoffen onmogelijk 
bezwaarlijk en/of kostbaarder maken om een gesloten overeenkomst na te komen, 
dan zal Merrem Kunststoffen gerechtigd zijn die overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen c.q. de bestelling te annuleren zonder tot enige schadevergoeding 



 

jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden, echter onder de verplichting hiervan 
terstond aan de Opdrachtgever schriftelijk mededeling te doen. Onder 
overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Merrem Kunststoffen onafhankelijke, 
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare 
omstandigheid, waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid 
niet meer van Merrem Kunststoffen te vergen is. Als zodanige omstandigheden 
gelden in ieder geval onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staking, 
stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Merrem 
Kunststoffen of door een onderneming, waarvan Merrem Kunststoffen grond- of 
hulpstoffen betrekt of bij het eigen of door derden 
  
verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet 
verkrijgen van vergunning, in- en uitvoerverboden, brand, stormschade en 
overstroming. 
 
Aansprakelijkheid 
12.1 Merrem Kunststoffen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, 
veroorzaakt of ontstaan aan het werk of het geleverde; door schuld of toedoen van 
de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. 
 
12.2 In overige gevallen is Merrem Kunststoffen slechts aansprakelijk voor door de 
Opdrachtgever geleden schade, indien de Opdrachtgever onomstotelijk heeft 
bewezen dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van Merrem 
Kunststoffen, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. 
 
12.3 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, 
komt in geen geval voor vergoeding aan de Opdrachtgever in aanmerking. 
 
12.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Merrem Kunststoffen voor door de 
Opdrachtgever geleden schade is in de artikel 12.2 genoemde gevallen beperkt tot 
20% van de aanneemsom, indien het een overeenkomst van aanneming van werk 
betreft en tot de nettofactuurwaarde die betrekking heeft op de niet deugdelijk 
geleverde zaken, indien het een koopovereenkomst betreft. 
 
12.5 Indien en voor zover de in artikel 12.4 genoemde beperking van 
aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar 
wordt geoordeeld, is de aansprakelijkheid van Merrem Kunststoffen beperkt tot de 
schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd 
de als gevolg daarvan gederfde winst en verminderde opbrengst van de 
Opdrachtgever. 
 
12.6 Geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid 
in de algemene voorwaarden kan worden gedaan door degene die de schade 
opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt. 
 
12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Merrem Kunststoffen voor aanspraken van 
industriële eigendom in de ruimste zin des woords ten aanzien van de vervaardiging 
en levering van een product dat op zijn aanwijzingen door Merrem Kunststoffen of in 
opdracht van Merrem Kunststoffen door derden wordt gefabriceerd. 
 
Adviezen 
13.1 Al of niet op verzoek van de Opdrachtgever door Merrem Kunststoffen te geven 
adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van 
Merrem Kunststoffen uit welken hoofde dan ook kunnen leiden. De beslissing om 
naar aanleiding van een door Merrem Kunststoffen gegeven advies bepaalde zaken 



 

te kopen is er een van de opdrachtgever zelf, waarvoor alleen hij de 
verantwoordelijkheid draagt. De Opdrachtgever zal dan ook zijn gebonden tot 
vrijwaring van Merrem Kunststoffen voor aanspraken van derden in welken hoofde 
dan ook. 
 
Toepasselijk recht; Geschillen 
14.1 Op de overeenkomsten van Merrem Kunststoffen met haar Opdrachtgever 
gesloten zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn. 
 
14.2 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten(CISG. Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing. 
  
14.3 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 
worden alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met de in het vorig lid 
bedoelde overeenkomsten bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te 
Arnhem. 
 
Conversie 
15.1 Indien een beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is wegens strijd met 
dwingend recht, worden Merrem Kunststoffen en de Opdrachtgever geacht een 
beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig is en wiens inhoud en strekking zo 
veel mogelijk overeenkomt met de inhoud en strekking van het ongeldige beding. 


