
Algemene verkoop-, leverings- en   Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden  toegezonden. 

betalingsvoorwaarden ColGraphix B.V.    
 

Algemene voorwaarden ten behoeve van de 

besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ColGraphix B.V., hierna ook te 

noemen: “ColGraphix”, statutair gevestigd te Goor. 

Deze algemene voorwaarden zijn tevens 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Enschede op 26-11-2013, onder nummer 

08146266. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle tussen ColGraphix, alsmede 

haar rechtsopvolgers en haar wederpartijen 

geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of 

uit ander hoofde. 

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden 

zijn alleen geldig indien ColGraphix deze schriftelijk 

heeft aanvaard. Ze gelden alleen voor die 

overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het 

overige blijven deze algemene voorwaarden van 

kracht.  

1.3. De wederpartij met wie eenmaal op de 

onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt 

in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden 

op latere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen uit 

andere hoofden tussen haar en ColGraphix. 

1.4. Bij strijdigheid van deze algemene 

voorwaarden met die van de wederpartij gelden 

deze algemene voorwaarden met nadrukkelijke 

uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij. 

De toepasselijkheid van (eventueel) door de 

wederpartij gehanteerde of ingeroepen algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.5. Bij versies van deze algemene voorwaarden in 

een andere taal dan het Nederlandse prevaleert de 

Nederlandse tekst. 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, 

zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een 

periode van 30 dagen, tenzij het tegendeel 

ondubbelzinnig blijkt. ColGraphix is eerst gebonden 

nadat een schriftelijke orderbevestiging is 

afgegeven door ColGraphix. Alle eventueel tevoren 

gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet 

schriftelijk door ColGraphix zijn gemaakt, gedaan of 

aanvaard, zijn daarmee vervallen. Opdrachten en 

acceptaties van aanbiedingen door de wederpartij 

gelden als onherroepelijk. 

2.2.  Indien, ondanks het bepaalde in het vorige lid, 

geen offerte c.q. opdrachtbevestiging door 

ColGraphix is verzonden, wordt de factuur als 

opdrachtbevestiging beschouwd.   

2.3. ColGraphix kan niet aan haar offertes of 

aanbiedingen worden gehouden indien de 

wederpartij wist of redelijkerwijs kan begrijpen dat 

de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 

van, een kennelijke vergissing of verschrijving 

bevat.  

2.4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder 

de opschortende voorwaarden dat de wederpartij -

dit uitsluitend ter beoordeling van ColGraphix- 

voldoende kredietwaardigheid blijkt voor de 

nakoming van de overeenkomst.  

2.5. Alle opgaven door ColGraphix van getallen, 

maten, gewichten en/of andere aanduidingen met 

betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijke 

zorg gedaan. ColGraphix kan er echter niet voor 

instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen 

voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen 

zijn in ieder geval toegelaten. De wederpartij dient 

de overeenstemming met opgegeven of 

overeengekomen getallen, maten, gewichten en/of 

andere aanduidingen van ColGraphix bij in 

ontvangst name van zaken zoveel mogelijk te 

controleren. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van 

de overeenkomst is vereist, heeft ColGraphix het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden. 

3.2. Indien de voor de uitvoering van de 

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 

ColGraphix zijn verstrekt, heeft ColGraphix het recht 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 

wederpartij in rekening te brengen. 

3.3. ColGraphix is niet aansprakelijk voor schade, 

van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de 

door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of 

onvolledigheid voor ColGraphix kenbaar behoren te 

zijn.  

3.4. Indien de wederpartij de overeenkomst na 

aanvaarding door ColGraphix wenst te wijzigen, dan 

richt zij een verzoek daartoe schriftelijk aan 

ColGraphix. ColGraphix is niet gehouden de 

wijziging(en) te accepteren. Op wijzigingen in de 

overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van 

toepassing.  

Artikel 4. Prijzen 

4.1. Prijsopgaven zijn, tenzij anders aangegeven, 

exclusief omzetbelasting, exclusief in- en 

uitvoerrechten, exclusief transportkosten en 

eventuele andere heffingen welke van 

overheidswegen worden opgelegd.  

4.2. Indien ColGraphix emballage, verpakking, 

inlading, vervoer, verzending, lossing of verzekering 

van zaken op zich heeft genomen zonder dat 

daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is 

overeengekomen, is zij gerechtigd de wederpartij 

daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij 

ColGraphix gebruikelijke tarieven in rekening te 

brengen.  

4.3. In geval van een verhoging van één of meer 

van voornoemde factoren (bijvoorbeeld door 

overheidsmaatregelen, koerswisselingen, 

vrachttarieven, energiekosten, in- en uitvoerrechten 

of accijnzen) is ColGraphix gerechtigd de 

overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te 

wijzigen. Vinden prijsverhogingen plaats binnen drie 

maanden na het aangaan van de overeenkomst, 

dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden. Het recht tot wijziging van de 

overeengekomen prijzen blijft staan ook al vindt een 

verhoging plaats ingevolge van reeds ten tijde van 

het sluiten van de overeenkomst te voorziene 

omstandigheden, één en ander met inachtneming 

van de ter zake geldende wettelijke voorschriften. 

Artikel 5. Betaling 

5.1. Betaling van leveringen dienen, waarbij 

verrekening en/of opschorting door de wederpartij 

niet mogelijk is, binnen de op de factuur genoemde 

termijn, dan wel op de in de factuur genoemde 

uiterste betaaldatum te worden betaald door 

overboeking per giro of bank op de betaalrekening 

vermeldt op de factuur. Als op de factuur geen 

termijn is genoemd, dan moet de betaling 

plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. 

ColGraphix behoudt zich het recht voor de gehele of 

een gedeelte van de verschuldigde som bij 

vooruitbetaling te verlangen.  

5.2. De betalingstermijn als genoemd in lid 1 geldt 

als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn 

is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. In zodanig geval worden alle vorderingen 

van leverancier op de wederpartij terstond 

opeisbaar. Met ingang van de dag waarop de 

wederpartij in verzuim is, is zij aan ColGraphix 

verschuldigd een vertragingsrente van 2% per 

maand of gedeelte daarvan. 

5.3. ColGraphix dan wel een aan ColGraphix 

gelieerde onderneming (in de zin van artikel 2:24 

BWW) is (zijn) steeds bevoegd al hetgeen zij aan 

de wederpartij schuldig is te verrekenen met 

hetgeen de wederpartij, al dan niet opeisbaar, onder 

voorwaarden of tijdsbepaling, aan ColGraphix dan 

wel aan een aan ColGraphix gelieerde onderneming 

als voornoemd schuldig is. Indien de wederpartij in 

verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan is zij buitengerechtelijke 

incassokosten verschuldigd aan ColGraphix. Deze 

bedragen tenminste 15% van het openstaande 

bedrag met een minimum van € 500,00. Alle te 

maken gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de 

te liquideren proceskosten, maar zullen integraal 

voor rekening van de wederpartij komen indien 

deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt 

gesteld. 

5.4. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair 

ter voldoening van de door haar verschuldigde rente 

alsmede van de door ColGraphix gemaakte 

invorderings- en administratiekosten en worden 

daarna in mindering gebracht op de oudste 

openstaande vordering.   

Artikel 6. Levering en levertijd 

6.1. Alle leveringen geschieden op het door de 

wederpartij opgegeven leveringsadres. De 

wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat 

ColGraphix bij aflevering deugdelijk toegang heeft 

tot de afleverplaats. 

6.2. De opgave van leveringstermijnen in 

aanbiedingen, (order)bevestigingen en/of 

overeenkomsten worden naar beste weten gedaan 

en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, 

doch zijn nimmer bindend. Door ColGraphix 

opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief 

en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale 

termijnen. In geval van overschrijding van de 

leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd 

tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of 

vervangende, directe of indirecte schade of tot niet 

nakoming dan wel opschorting van enige uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot 

beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De 

wederpartij is gerechtigd ColGraphix na het 

verstrijken van de leveringstermijn een nieuwe 

redelijke termijn aan te bieden, bij overschrijding 

waarvan de wederpartij gerechtigd is de 

overeenkomst zonder kosten te beëindigen of te 

ontbinden door een schriftelijke mededeling 

daarvan aan ColGraphix binnen 14 dagen, zonder 

dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van 

ColGraphix kan lijden. 

6.3. Wanneer de verkochte zaken na het verstrijken 

van de leveringstermijn niet door de wederpartij zijn 

afgenomen, is zij zonder ingebrekestelling in 

verzuim en staat zij te zijner beschikking 

opgeslagen, voor haar rekening en risico. Na een 

periode van vier weken (ingaande op de 

overeengekomen leveringsdatum) is ColGraphix 

gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze 

zaken. De eventuele mindere opbrengst en de 

kosten (rente en schade) komen voor rekening van 

de wederpartij, onverminderd overige aan 

ColGraphix toekomende rechten. 

6.4. ColGraphix is gerechtigd om te leveren in 

gedeelte, welke afzonderlijk kunnen worden 

gefactureerd. Voor de toepassing van deze 

voorwaarden wordt iedere deellevering als 

zelfstandige levering aangemerkt. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1. Tekortkomingen zijn niet aan ColGraphix 

toerekenbaar indien zij het gevolg zijn van 

overmacht (“niet toerekenbare tekortkoming”). Als 

overmacht geldt in ieder geval, maar niet alleen: 

arbeidsconflicten, intrekken van benodigde 

vergunningen, mobilisatie, in beslag neming, 

embargo, verbod van deviezen, overdracht, 

opstand, epidemie, tekort aan vervoersmiddelen, 

algemene schaarste van grondstoffen, oorlog, 

oorlogsgevaar, burgeroorlog een oproer, brand en 

andere storingen in het bedrijf of die in het bedrijf 

van de toeleveranciers een vertraagde levering door 

welke oorzaak dan ook, van door ColGraphix tijdig 

bestelde artikelen, voorts alle overige 

belemmeringen buiten de wil van ColGraphix 

ontstaan. 

7.2. Overmacht, zoals omschreven in het vorige lid, 

en meer in het algemeen omstandigheden welke 

van dien aard zijn dat de nakoming van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet volledig van 

ColGraphix kan worden gevergd, geven ColGraphix 

de bevoegdheid geheel of ten dele te ontbinden of 

de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te 

schorten, zonder deswege tot enige 

schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden 

te zijn. 

Artikel 8. Gebreken 

8.1. De wederpartij is verplicht de zaken 

onmiddellijk na in ontvangstneming door de 

wederpartij zelf of door een in opdracht van de 

wederpartij handelende derde nauwkeurig te (doen) 

inspecteren. Eventuele klachten ter zake van 

zichtbare gebreken zullen door de wederpartij 

terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na 

levering zo gespecificeerd mogelijk per 

aangetekend schrijven aan ColGraphix worden 

vermeld. Bij overschrijding van voornoemde termijn 

vervalt elke aanspraak ter zake jegens ColGraphix.   

8.2. Reclame door de wederpartij ter zake 

verborgen gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat 

deze zijn ontdekt dan wel hadden behoren te zijn 

ontdekt aan ColGraphix per aangetekend schrijven 

te worden gemeld. Ook dit op straffe van verval van 

elke aanspraak jegens ColGraphix. 

8.3. Bij (tijdige) melding van een klacht, zal 

ColGraphix deze zo spoedig mogelijk (laten) 

onderzoeken. De wederpartij dient ColGraphix in de 

gelegenheid te stellen de klachten deugdelijk te 

(laten) onderzoeken. Hiertoe zal de wederpartij alle 

voor het onderzoek noodzakelijke medewerking 

verlenen. Verleent de wederpartij geen deugdelijke 

medewerking, dan vervalt iedere aanspraak jegens 

ColGraphix.  

8.4. Ieder recht op reclame vervalt in ieder geval 

indien:  

a. de zaken door of namens de wederpartij 

ondeugdelijk of in strijd met de door of 

namens ColGraphix gegeven instructies 

zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, 

bewerkt of opgeslagen; 

b. de zaken door of namens de wederpartij 

zijn verwerkt; 

c. de wederpartij enige uit de onderliggende 

overeenkomst voor haar voortvloeiende 

verplichtingen jegens ColGraphix niet, 

niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 

8.5. Het melden van een gebrek ontslaat de 

wederpartij nimmer van haar verplichtingen 

voortvloeiende uit deze overeenkomst, meer in het 

bijzonder haar betalingsverplichting(en). Reclames 

schorten de betalingsverplichting(en) van de 

wederpartij niet op. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1. De eigendom van de door ColGraphix 

geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, 

blijven eigendom van ColGraphix, totdat aan de 

desbetreffende betalingsverplichtingen geheel zijn 

voldaan. 

9.2. Zolang de wederpartij nog geen eigenaar is van 

de door ColGraphix geleverde zaken, is de 

wederpartij slechts gerechtigd in het kader van de 

normale uitoefening van haar bedrijf over deze 

zaken te beschikken. Zij is niet gerechtigd beperkte 

rechten te vestigen op onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde zaken of deze anderszins te bezwaren. 

9.3. Op geleverde zaken die door betaling in 

eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en zich 

nog in de handen van de wederpartij bevinden, 

behoudt ColGraphix zich hierbij reeds nu voor 

alsdan een pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 

BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, 

anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW, die ColGraphix 

uit welke hoofde dan ook op de wederpartij mocht 

hebben. 

9.4. De wederpartij is gehouden de zaken waarop 

een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van 

ColGraphix berust met de nodige zorgvuldigheid en 

als herkenbaar in eigendom van ColGraphix te 

bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken 

identificeerbaar te houden en/of te maken en deze 

van elkaar en van de overige zich bij de wederpartij 

bevindende zaken af te zonderen. De wederpartij is 

steeds gerechtigd, zonder dat daartoe enige nadere 

machtiging van de zijde van wederpartij is vereist, 

de zaken die onder haar eigendomsvoorbehoud 

vallen eigenmachtig terug te nemen, waar deze 

zaken zich ook bevinden. De wederpartij zal hiertoe 

alle medewerking verlenen. Na terugneming zal de 

wederpartij worden gecrediteerd voor de 

marktwaarde van de desbetreffende zaken, die in 

geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke 

koopwaarde, verminderd met de op terugneming 

gevallen kosten en overige kosten en schade van 

ColGraphix. 

Artikel 10. Risico 

10.1. Het risico van gekochte zaken (inclusief 

emballage- en verpakkingsmiddelen) gaat op de 

wederpartij over, op het moment van levering. Het 

transport van zaken geschiedt steeds voor rekening 

en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de 

vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, 

vervoersadressen en dergelijke de clausule 

voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en 

risico van de afzender zijn.  

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1. De aansprakelijkheid van ColGraphix in 

verband met eventuele tekortkomingen ter zake 

door haar geleverde zaken en daarmee 

samenhangende diensten is beperkt tot het 

nakomen van de in artikel 8 omschreven 

verplichtingen na reclame. 

11.2. ColGraphix is nimmer gehouden tot betaling 

van schadevergoeding behoudens indien en zover 

de geleden schade door opzet of grove schuld van 

ColGraphix of haar leidinggevende ondergeschikte, 

is toegebracht. ColGraphix is in geen geval 

aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, 

zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of 

gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, 

schade aan naam en/of goodwill. ColGraphix is 

evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt 

door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of 

door het gebruik daarvan voor een ander doel dan 

waarvoor het na objectieve maatstaven geschikt is. 

11.3. In alle gevallen waarin ColGraphix gehouden 

is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit 

hoger zijn dan, na haar keuze, hetzij de 

factuurwaarde van de geleverde zaken en/of 

verrichte diensten waardoor of in verband waarmee 

de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade 

gedekt is door een verzekering van ColGraphix, het 

bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter 

zake wordt uitgekeerd. 

11.4. Iedere vordering jegens ColGraphix, behalve 

die welke door ColGraphix is erkend, vervalt door 

het enkele verloop van zes maanden na het 

ontstaan van die vordering.  

11.5. De wederpartij vrijwaart ColGraphix voor alle 

aanspraken van derden ter zake van schade direct 

of indirect verband houdende met door ColGraphix 

aan de wederpartij geleverde zaken of diensten. 

Artikel 12. Garantie 

12.1. Door ColGraphix geleverde zaken, die anders 

dan als gevolg van voor rekening van de wederpartij 

komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zulks 

ten bewijze van de wederpartij, zullen –met 

inachtneming van een periode van 12 maanden na 

levering- door ColGraphix kosteloos worden 

hersteld of vervangen, zulks ter keuze van 

ColGraphix. De kosten van (de)montage van een 

zaak nodig voor de vaststelling van enig gebrek aan 

door ColGraphix geleverde zaken, dan wel om 

toegang tot de geleverde zaken te krijgen, zijn voor 

rekening van de wederpartij.  

12.2. Eventuele garantieaanspraken komen 

uitsluitend toe aan de contractuele wederpartij van 

ColGraphix. Zij eindigen in ieder geval bij 

vervreemding van het geleverde door de 

wederpartij. Eventuele levering of reparatie van 

onderdelen heeft geen verlenging van de 

garantieverplichting van ColGraphix tot gevolg. 

Indien de wederpartij zelf wijzigingen (laat 

aanbrengen) in of reparaties laat verrichten aan het 

geleverde, vervalt de garantieverplichting.  

Artikel 13. Verplichtingen van de wederpartij en 

vrijwaring 

13.1. Niet nakoming door de wederpartij van de 

overeenkomst met ColGraphix of een of meer 

bepalingen van deze voorwaarden dan wel 

toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten 

door of namens de wederpartij dan wel niet naleving 

van andere instructies op voorschriften van 

ColGraphix, waaruit schade voor ColGraphix 

voortvloeit, verplicht de wederpartij tot vergoeding 

van alle daardoor aan ColGraphix toegebrachte 

schade. De wederpartij vrijwaart ColGraphix voor 

alle aanspraken van derden of vergoeding van 

enige door deze derde in een dergelijk geval 

geleden schade. In het kader van een 

vrijwaringsverplichting is de wederpartij onder meer 

gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten 

van verweer tegen aanspraken van derden. 

13.2. ColGraphix kan de wederpartij verplichten om 

zaken die zij in het verkeer heeft gebracht en 

waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een 

gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door 

ColGraphix te bepalen redelijke termijn uit de markt 

nemen (“recall-actie”). Alle hieraan verbonden 

kosten komen voor rekening van de wederpartij, 

tenzij de oorzaak van de recall-actie op grond van 

de overeenkomst deze algemene voorwaarden of 

wet, niet voor rekening en risico van de wederpartij 

komt. 

Artikel 14. Beëindiging en ontbinding 

14.1. ColGraphix heeft het recht de uitvoering van 

de overeenkomst op te schorten dan wel na haar 

keuze de overeenkomst door een schriftelijke 

verklaring en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met 

onmiddellijke ingang na haar keuze te beëindigen of 

te ontbinden met behoud van alle haar toekomende 

rechten op vergoeding van kosten, schade en rente: 

a. Indien de wederpartij één of meer van 

haar verplichtingen voortvloeiende uit, of 

anderszins verband houdende met de 

overeenkomst, niet, niet-tijdig, of niet 

behoorlijk nakomt, of vaststaat dat 

nakoming zonder tekortkoming 

onmogelijk zou zijn; 

b. Indien ColGraphix een goede grond heeft 

te vrezen dat de wederpartij niet in staat 

en/of bereid is of zal zijn aan haar 

verplichtingen te voldoen; 

c. Indien de wederpartij in staat van 

faillissement wordt verklaard of aan haar 

faillissement of (al dan niet voorlopige) 

surseance is aangevraagd of verleend, 

overgaat tot liquidatie of staking van een 

onderneming, een akkoord aanbied, 

beslag of (een deel) van haar activa 

wordt gelegd of anderszins insolvabel 

blijkt. 

d. Indien zich na inzicht van ColGraphix 

ingrijpende wijzigingen voordoen indirect 

of indirecte eigendom- of 

zeggenschapsverhoudingen bij de 

wederpartij. 

14.2. ColGraphix is daarnaast gerechtigd de 

overeenkomst met de wederpartij geheel of 

gedeeltelijk na haar keuze te beëindigen of te 

ontbinden, indien de overeenkomst met haar 

toeleverancier of opdrachtgever, om welke reden 

dan ook wordt beëindigd of ontbonden of om 

andere reden niet door haar toeleverancier dan wel 

opdrachtgever wordt uitgevoerd. In geval van 

ontbinding is ColGaphix slechts gehouden tot 

vergoeding dan wel creditering van de door haar in 

rekening gebrachte verkoopprijs, onder teruggave 

door de wederpartij van het reeds geleverde. 

14.3. De wederpartij is slechts tot beëindiging of 

ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld in 6.2 

en 7.1. van deze voorwaarden. 

Artikel 15. Brandwerende stoffen 

15.1. De certificering van de brandwerendheid is 

verkregen in de staat van de stof zoals deze het 

magazijn van ColGraphix heeft verlaten. ColGraphix 

is niet in de positie de brandwerendheid van het 

eindproduct, na behandeling en bedrukking te 

garanderen. In geval van twijfel adviseert 

ColGraphix nadrukkelijk het eindproduct op 

brandwerendheid te testen.  

Artikel 16. Toepasselijk recht 

16.1. Tenzij tussen partijen anders uitdrukkelijk 

bepaald, is op alle verbintenissen tussen 

ColGraphix en de wederpartij mede op deze 

algemene voorwaarden Nederlands Recht van 

toepassing, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van 

het Weens Koopverdrag.  

Artikel 17. Geschillen 

17.1. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien 

uit dan wel anderszins verband houden met enige 

overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden 

en die behoren tot de competentie van de sector 

civiel recht van een rechtbank zullen in eerste 

instantie uitsluitend worden beslecht door de (al dan 

niet voorzieningenrechter van de ) rechtbank 

Overijssel, locatie Almelo tenzij ColGraphix een 

andere bevoegde rechter prefereert.  


