ALGEMENE VOORWAARDEN MOREIN KUNSTSTOFFEN
I.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN:
Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en leveringen alsmede
dienstverlening door Morein B.V., handelende onder de naam Morein Kunststoffen,
hierna te noemen: Morein.

II.

AANBIEDINGEN:
Artikel 2:
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Morein het
recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer Morein deze binnen acht dagen na ontvangst
van de opdracht bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
Artikel 3:
Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en
exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Aan de opdrachtgever verkochte of
afgegeven zaken zijn, vanaf het verlaten van het magazijn dan wel fabriek voor rekening
en risico van de opdrachtgever, die zich ten aanzien van dat risico naar behoren dient te
verzekeren. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan iedere (rechts-)
persoon aan wie Morein een aanbod heeft gedaan of die met Morein een overeenkomst
heeft gesloten.

III. ORDER OF OPDRACHT EN ANDERE AFSPRAKEN:
Artikel 4:
een order of opdracht is voor Morein slechts bindend voor zover deze door haar
schriftelijk, al of niet onder voorbehoud, is aanvaard. Generlei voorwaarden (buiten deze
algemene voorwaarden), afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer
deze niet schriftelijk door Morein zijn geaccepteerd. Het bovenstaande geldt evenzeer
voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten.
Artikel 5:
Indien zich na het aanvaarden van een order omstandigheden voordoen, die invloed
kunnen hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen,
koersen, invoerrechten enzovoort, dan behoudt Morein zich het recht voor die
prijswijzigingen aan haar opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt
hierover geïnformeerd.
Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
prijswijziging dermate gering is dat deze ontbinding niet rechtvaardigt.
Artikel 6:
Indien opdrachtgever een order wenst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk annuleert,
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blijft hij gehouden tot de volledige betaling die hij ingevolge die order aan Morein
verschuldigd is, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 7
Morein is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of zekerheidsstelling te
vorderen voor de betaling van de door haar voor de opdrachtgever gemaakte en nog te
maken kosten. De door opdrachtgever ingevolge het voorgaande te verstrekken
zekerheid dient te worden verstrekt door middel van afgifte van een bankgarantie.
Wordt aan een verzoek ingevolge het voorgaande door opdrachtgever geen gevolg
gegeven, dan is Morein bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens
opdrachtgever op te schorten.
Indien binnen 3 maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan,
is de opdrachtgever in gebreke en is Morein bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De
opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van
het feit dat ontbinding in plaats van nakoming van de overeenkomst plaatsvindt.
Artikel 8
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, staat het Morein vrij, voor de
uitvoering van deze order derden in te schakelen.
IV. LEVERING
Artikel 9
Tijdstip van aflevering is het moment waarop de zaken de fabriek of het magazijn
verlaten, dan wel ter beschikking van opdrachtgever worden gesteld en tevens ter
verzending gereed zijn.
Artikel 10
Alle levertijden worden vrijblijvend opgegeven. De levertijd, vermeld in onze
orderbevestiging is bepalend en gaat in op de datum van de orderbevestiging. Van
overschrijding van de levertijd dient opdrachtgever Morein schriftelijk in kennis te
stellen. Indien de overeengekomen levertijd met meer dan drie maanden wordt
overschreden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst voorzover nog niet
uitgevoerd, te annuleren.
Artikel 11
Morein wordt geacht geheel aan haar verplichting tot levering van een bepaalde
hoeveelheid produkt te hebben voldaan, wanneer zij tot 10% meer of minder dan de
bestelde hoeveelheid aflevert. Het werkelijke gewicht of aantal zal worden gefactureerd.
Artikel 12
Indien een levering in gedeelten geschiedt, zal iedere levering als een afzonderlijke
transactie worden beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
Artikel 13
De opdrachtgever is verplicht Morein tijdig de informatie en instructies die benodigd
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te doen toekomen, bij gebreke waarvan hij
aansprakelijk is voor de schade en de kosten die door zijn verzuim ontstaan.
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Artikel 14
Indien een opdrachtgever een order tot levering van zaken plaatst, zonder vooraf mede
te delen hoe de levering dient plaats te vinden, dan is Morein bevoegd de levering naar
eigen inzicht uit te voeren, bijvoorbeeld in gelijke maandelijkse gedeelten over de
levertijd verdeeld. Indien opdrachtgever zich bij het afsluiten van de overeenkomst het
recht heeft voorbehouden de deelleveringen en het tijdstip van aflevering nog nader aan
te geven, dan dient hij dit op zo kort mogelijke termijn na het verstrekken van de order
te doen, maar in ieder geval per omgaande binnen een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van Morein. In een dergelijk geval bestaat eerst dan een leveringsverplichting
voor Morein wanneer de leveringsindeling schriftelijk door haar is geaccepteerd.
Artikel 15:
De aflevering van zaken geschiedt af magazijn dan wel fabriek. Tenzij anders is
overeengekomen, draagt Morein zorg voor een door haar te bepalen, doelmatige
verpakking en verzending. Alle vracht- en andere kosten zijn voor rekening van de
afnemer. Ook indien ten aanzien de kosten van transport anders wordt overeengekomen,
blijft het risico van transport voor de opdrachtgever. In geval Morein haar produkten
tegen transport- of andere risico’s heeft verzekerd, zijn de kosten van deze verzekering
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 16:
Indien opdrachtgever de zaken, of een gedeelte daarvan weigert af te nemen, of
anderszins weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst,
heeft Morein het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
V.

ONTVANGST:
Artikel 17:
Het door of namens de vervoerder respectievelijk opdrachtgever getekende exemplaar
van de vrachtbrief, vervoersdocumenten of andere vorm van ontvangstbevestiging, geldt
als bewijs dat de daarop vermelde zaken compleet en (uiterlijk) in goede staat zijn
afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument werd gemaakt.

VI. GARANTIE:
Artikel 18:
Enige garantie, indien door Morein gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van een
nieuwe partij zaken (ter vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt
beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.
VII. EIGENDOMSBEHOUD EN RISICO:
Artikel 19:
Morein behoudt zich de eigendom voor van door haar verkochte en geleverde zaken
hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van
alle vorderingen die Morein heeft op de opdrachtgever uit welken hoofde ook. De
opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te markeren,
zodat duidelijk blijkt dat deze zaken eigendom zijn van Morein. De zaken mogen niet in
onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van
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een derde.
Zodra de eigendom van door Morein verkochte en geleverde zaken overgaat op
opdrachtgever of enige derde, anders dan doordat volledige betaling aan Morein heeft
plaatsgevonden, behoudt Morein zich een stil pandrecht voor op deze zaken. Morein is
alsdan op ieder moment bevoegd de onder voorbehoud van pandrecht in eigendom
overgegane zaken in vuistpand te nemen.
Artikel 20:
Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij zolang al onze vordering niet
zijn voldaan, het recht de geleverde zaken terug te nemen, ook in geval van toerekenbare
niet-nakoming, faillissement of surséance van betaling van de afnemer. Voor dat geval
verleent de afnemer ons nu reeds toestemming zijn terreinen en opstallen hiertoe te
betreden.
Bij het niet nakomen van de overeenkomst is Morein bevoegd de overeenkomst na
ingebrekestelling te ontbinden en door haar geleverde zaken terug te nemen,
onverminderd haar recht tot het vorderen van schade, gederfde winst, rente en kosten.
VIII. OVERMACHT
Artikel 21:
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat deze door overmacht
onuitvoerbaar is, is de opdrachtgever ertoe gehouden in overleg met Morein de opdracht
zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk of de levering mogelijk wordt,
behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht redelijkerwijze van haar of
de opdrachtgever niet gevergd kan worden. De meerdere of mindere kosten
voortvloeiende uit de wijziging van de opdracht, zullen worden verrekend tussen
partijen. Voor reeds verrichte werkzaamheden en leveringen zal door de opdrachtgever
een vergoeding worden betaald. De verrekening zal plaatsvinden binnen vier weken na
het ogenblik, waarop door Morein kennis is gegeven van het feit dat de opdracht niet op
de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.
Morein is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, door de
opdrachtgever of enige derde gelede,n ten gevolge van opschorting of annulering van de
overeenkomst als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik en
overeenkomstig de wet en de rechtspraak geacht moet worden te vervallen. Daarnaast
begrijpen partijen hieronder ook het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer
van materialen van leveranciers van Morein of de levering of reparatie van machines of
andere produktiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen,
oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of invloedssfeer van Morein vallen of
waarvan in redelijkheid van haar niet verwacht mag en kan worden dat zij daarop
invloed kan uitoefenen.
Het bovenstaande dient steeds met inachtneming van de specifieke brancheomstandigheden en voorvallen

4

IX. AANSPRAKELIJKHEID:
Artikel 22:
Morein is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derde geleden schade, tenzij
deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verbintenis die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
Artikel 23:
Voorzover Morein in enige situatie op de voorgaande bepaling geen beroep zou kunnen
doen, komen partijen overeen dat aansprakelijkheid van Morein in geen geval het
bedrag zal overtreffen dat door haar verzekering wordt gedekt en uitgekeerd.
Artikel 24:
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde.
Artikel 25:
In aanvulling op de voorgaande artikelen, is aansprakelijkheid van Morein voor
bedrijfsschade, daaronder onder meer te verstaan materiële schade aan
verwerkingsmachines, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg
van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen van de opdrachtgever, uitgesloten.
Artikel 26:
Morein is niet aansprakelijk wegens schendig van octrooien, licenties of andere rechten
van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege opdrachtgever
ten uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Morein voor
aanspraken van derden op haar in verband met dergelijke rechten die door Morein
zouden zijn geschonden in het kader van de uitvoering van enige overeenkomst met
opdrachtgever.
Artikel 27:
Opdrachtgever is niet aansprakelijk indien enige tekortkoming het gevolg is van
overmacht.
RECLAMES:
Artikel 28:
Reclames over onjuiste uitvoering van de orders, over de kwaliteit van de geleverde
zaken, enzovoort, moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst
van de zaken schriftelijk aan Morein worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de
aard van de klachten. Latere reclames behoeven door Morein –behoudens het
hiernavolgende- niet in behandeling te worden genomen.
Indien de opdrachtgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending
binnen de gestelde termijn te controleren, kan hem op zijn schriftelijke verzoek binnen
die tijd door ons schriftelijk een langere termijn worden gegund.
Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend
binnen acht dagen na factuurdatum.
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Artikel 29:
Indien door Morein verkochte zaken, nadat opdrachtgever een verborgen gebrek heeft
ontdekt, of had moeten ontdekken, op enigerlei wijze be- of verwerkt, dan wel
doorverkocht zijn, vervallen alle eventuele aanspraken wegens verborgen gebreken. Dit
is niet van toepassing, indien opdrachtgever het verborgen gebrek binnen
bovenvermelde termijn bij Morein heeft gemeld en indien hij aantoont, dat de verdere
be- of verwerking noodzakelijk heeft plaatsgevonden ter afwending van verdere
schaden.
Indien een reclame terecht is ingediend, heeft Morein –naar eigen keuze- het recht hetzij
de desbetreffende zaken opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug te
betalen, waarbij de desbetreffende zaken in oorspronkelijke en onbeschadigde staat
moeten worden teruggezonden. De kosten van terugzending zijn dan voor rekening van
Morein.
Enig recht op schadevergoeding, vermindering of andere wijziging van het
overeengekomene is uitgesloten. Evenmin heeft opdrachtgever enig recht op
schadevergoeding voor eventuele bijkomende schaden of voor schaden, welke
voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.
Eist Morein teruggave en toont opdrachtgever aan, dat hem tengevolge van be- of
verwerking niet meer mogelijk is de gereclameerde zaken in oorspronkelijke staat terug
te geven, zonder dat dit aan hem te wijten is, dan kan opdrachtgever echter met
betrekking tot het be- of verwerkte deel van de gereclameerde zaken een vermindering
van de koopprijs eisen.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van
Morein, onder door Morein te bepalen voorwaarden.
Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer de opdrachtgever enigerlei
wijze nalatig is gebleven in zijn verplichtingen aan ons, uit enige overeenkomst.
X.

BETALING
Artikel 30:
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige
aftrek, inhouding of schuldvergelijking, op onze bank- of girorekening. De op de
bank/giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag
aangemerkt.
De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele
verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn, alsmede indien diens faillissement
wordt aangevraagd (en deze aanvraag wordt toegewezen, met terugwerkende kracht tot
het moment van de aanvraag) of diens surséance van betaling, indien hij onder-curatele
of onder-bewind wordt gesteld of wordt geliquideerd. Enkel door het plaatsvinden van
een van de vermelde omstandigheden verkrijgt Morein het recht, hetzij de
koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal
zijn, hetzij enig bedrag, verschuldigd door opdrachtgever op grond van door Morein
verrichte leveringen, terstond en zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in zijn
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geheel op te eisen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en
interesten.
Zodra de opdrachtgever ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door
hem aan Morein –uit welke hoofde dan ook- te betalen sommen terstond opeisbaar. Wij
zijn gerechtigd in dat geval de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever
op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, dan wel daarvoor een voor
Morein aanvaardbare zekerheid is gesteld, een en ander binnen een door haar te stellen
termijn. Wordt vorenbedoelde termijn overschreden, dan is Morein gerechtigd de
overeenkomsten te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
Artikel 31:
Over alle opeisbare bedragen is de afnemer, te rekenen vanaf de vervaldag, een rente
verschuldigd van 1% per maand. Voor rekening van afnemer komen voorts alle kosten
van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op
terminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,= een en
ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.
XI. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER
Artikel 32:
Op de overeenkomst met opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag 1980 (Cisg).
Alle geschillen welke uit de overeenkomst mochten voortvloeien of naar aanleiding
daarvan mochten ontstaan, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter
in de plaats van vestiging van Morein, onverminderd de bevoegdheid van Morein om
opdrachtgever voor bevoegde rechter in diens woonplaats te dagen.
XII. DEPONERING EN INGANG GELDIGHEID:
Artikel 33:
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
De Veluwe en Twente en ingeschreven onder depotnummer 06055052.
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