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Duitsland:
 Zending tot 5kg: DHL/DPD = 7,50 Euro 
 Zending tot 10kg 10kg: DHL/DPD = 9,50 Euro 
 Zending tot 20kg: DHL/DPD = 13,00 Euro 
 Zending tot 31,5 kg: DHL/DPD = 19,00 Euro 

UK, Frankrijk, Denemarken, Nederland:
 Zending tot 5kg: DPD = 14,00 Euro 
 Zending tot 10kg: DPD = 17,00 Euro 
 Zending tot 20kg: DPD = 25,00 Euro 
 Zending tot 31,5 kg: DPD = 35,00 Euro 

Zwitserland:
 Zending tot 0,5 kg : kleiner als 20mm: Brief schrijven = 8,00 Euro 
 Zending tot 1kg : kleiner als 20mm: Brief schrijven = 12,00 Euro 
 Zending tot 2kg : kleiner als 20mm: Brief schrijven = 19,00 Euro 
 Zending tot 5kg: Postpakket internationaal = 25,00 Euro 
 Zending tot 10kg: Postpakket internationaal = 35,00 Euro 
 Zending tot 20kg: Postpakket internationaal = 45,00 Euro 
 Zending tot 31,5kg: Postpakket internationaal = 55,00 Euro 

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EtikettenWorld BV, 
hierna te noemen: “leverancier”, en een “opdrachtgever” waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. In deze voorwaarden wordt onder de opdrachtgever een natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier 
opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, verstaan. 

3. In deze voorwaarden wordt onder informatiedragers magnetische banden en schijven, optische schijven en alle 
andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, 

verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, verstaan. Een en 
ander in de meest ruime betekenis van het woord. 

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de leverancier, voor de 
uitvoering waarvan door de leverancier derden dienen te worden betrokken. 

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de leverancier en zijn directie. 

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van 
toepassing. De leverancier en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient 
deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

10. Indien de leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 



1. Alle offertes en aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, 
verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding 
opgenomen aanbod dan is de leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig 
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de leverancier anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders. 

 

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 

1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat 
het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen 
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. 

2. Indien de leverancier gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de 
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan de leverancier ter 
beschikking heeft gesteld. 

3. De leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte 
afzonderlijk te factureren. 

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de 
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 
aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst 
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor 
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden 
verhoogd of verlaagd. De leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van 
de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever 
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn 
van uitvoering. 

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de leverancier gerechtigd om 
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen leverancier bevoegde persoon 
en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, 
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet 
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de leverancier op en is voor de 
opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de 
leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief 
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren 
zaken. 



8. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de 
leverancier gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de
zijde van de leverancier daardoor direct of indirect ontstaan. 

 

Artikel 4. Prijs en Prijswijzigingen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 

2. Alle opgegeven verblijf-, verzend-, verpakkings- en administratiekosten worden bovendien in rekening gesteld aan 
de opdrachtgever. 

3. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de 
prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie 
tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel 
opgegeven prijs. 

5. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst 
een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis 
van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. 

6. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is 
overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens 
deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de 
grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag. 

7. Indien de leverancier met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is de leverancier niettemin te allen 
tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de 
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 
verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen 
et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en 
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een 
beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te 
ontbinden, tenzij de leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 
overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier 
rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop 
zal plaatsvinden. 

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de 
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade 
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de 
leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte 
materialen, ingeroepen diensten en opslag. 

 

Artikel 6. Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden 
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, 
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk 
beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of 



andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties 
van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke 
materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke 
omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen 
recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient gelijk na factuurdatum te geschieden, op een door de leverancier aan te geven wijze in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de leverancier aangegeven. De leverancier behoudt zich het 
recht voor om nieuwe klanten vooruit te laten betalen. 

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste 
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte 
kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven. 

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste 
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de 
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de 
eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal 
zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier 
tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de 
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of 
gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de 
daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke 
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum 
van €100,00. 

6. Om kredietrisico tegen te gaan behouden wij ons het recht voor om uw kredietwaardigheid te controleren. Bij twijfel
zullen wij uw bestelling tegen contante betaling of vooruitbetaling leveren. 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de 
overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in 
verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien 
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af 

te leveren zaken in ontvangst te nemen. 

2. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de 
eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is 
gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, 
tenzij franco levering is overeengekomen. 

4. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Dit geldt ook bij franco leveringen. Onder vervoer 
wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare 
verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder 
geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs blijkt. 



5. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

6. Door de leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 3. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet 
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de 
onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

7. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van de leverancier veilig te stellen. 

8. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

9. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd 
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 
eerste verzoek aan de leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de 
leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens de 
leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn. 

10. Voor het geval de leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de leverancier en door de 
leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich 
bevinden en die zaken terug te nemen. 

 

Artikel 9. Zet-, druk- of andere proeven 

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of 
andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of 
goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 

2. Mondelinge wijzigingen die medegedeeld zijn door de opdrachtgever aan de leverancier, dienen schriftelijk te 
worden bevestigd door de opdrachtgever. 

3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven 
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 

4. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de 
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

5. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening 
gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 

 

Artikel 10. Onderzoek, reclamaties en afwijkingingen

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken 
hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij 
behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare 
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Eventuele niet 
zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen, na ontdekking daarvan, 
schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
het gebrek te bevatten, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de leverancier 
in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is 
gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

3. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en 



billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van 
de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 

4. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het 
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft 
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen 
leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 

5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat 
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, 
vervanging of schadeloosstelling. 

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de leverancier de 
gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet 
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de leverancier, 
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever 
voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de leverancier te 
retourneren en de eigendom daarover aan de leverancier te verschaffen, tenzij de leverancier anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder 
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de 
opdrachtgever. 

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

10. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of 
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding 
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 

11. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor reclamatie zijn. 

12. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden 
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel 
bepaalde zaken betreft. 

13. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed 
op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

14. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of 
minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 en meer: Ten 
aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds 
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht 
respectievelijk verrekend. 

15. De geschiktheid van de producten van de leverancier voor het speciale voorgenomen doel van de opdrachtgever, 
kan niet door de leverancier worden gewaarborgt. Aangezien de gebruikssituaties voor verbruiksmateriaal in de 
praktijk zeer verschillend zijn, is het absoluut noodzakelijk vóór elk speciaal gebruik de geschiktheid van de producten
voor de speciale toepassing, voorgenomen door de opdrachtgever, te onderzoeken. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling 
is geregeld. 

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan 
van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een 



zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. 

4. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele 
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

6. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of verminderde goodwill. 

7. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever 
de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

8. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door
de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de 
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de 
aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen 
en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

9. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever 
c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de 
opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te 
voldoen. 

 

Artikel 12. Verjaringstermijn 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren 
jegens de leverabcuer en de door de leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de 
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke 
vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever de leverancier van zodanige 
non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

 

Artikel 13. Auteursrechten etc. 

1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de 
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, 
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht
van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart 
de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving
geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel 
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier 
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order 
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het 
auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals 
kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, 



databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de 
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, 
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot 
het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te 
dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens 
schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de 
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken 
in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van 
de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig 
productieproces. 

6. De leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en 
andere intellectuele wet- en regelgeving. De leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst 
aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

7. De leverancier behoudt zich het recht om meer te laten produceren dan de opgegeven hoeveelheid om dit als 
monster te gebruiken. 

 

Artikel 14. Risico-overgang 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop 
zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht. 

 

Artikel 15. Retourneren

EtikettenWorld BV hanteert regels voor retourneren. U heeft voor de standaard producten van onze website een 
bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Onder de standaard producten worden die
producten verstaan die niet speciaal voor u zijn geproduceerd zoals bedrukte adresetiketten, geweven of bedrukte 
stoffen labels, stickers geproduceerd naar eigen ontwerp etc. Na het verstrijken van deze bedenktijd is de 
koopovereenkomst een feit.

Bij retourneren dienen de producten in de onbeschadigde, niet beschreven, originele verpakking te zitten (het 
cellofaan of de verzegelingseal mag dus niet geopend zijn). De producten dienen compleet, niet gebruikt en 
onbeschadigd te zijn. Laat producten bij twijfel ongeopend in de originele verpakking anders kunnen deze niet meer 
teruggestuurd en/of omgeruild worden. Bij ruilen van artikelen zullen er opnieuw verzendkosten in rekening worden 
gebracht. Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden blijven uw eigendom. Bij producten
waarvan de bedoeling is dat u deze zelf gaat bedrukken zoals A4 stickervellen, fotopapier, etiketten etc. verwachten 
wij bij retourneren ook de juiste aantallen retour. Dus alleen de niet aangebroken verpakkingen kunt u retour zenden.

Bij ontvangst van uw bestelling zijn de goederen in uw bezit gekomen. Zorg daarom dat u altijd over het 
verzendbewijs van de transporteur beschikt als u de artikelen retour stuurt. Zo kunt u eventueel verlies of schade bij 
uw transporteur claimen.

Wanneer u een product wilt retourneren gaat u als volgt te werk: 

 Vul het retourformulier van onze website in en voeg deze toe aan uw retourzending alsmede een kopie van 
de factuur. 

 Producten die zonder retourformulier en kopie van de factuur geretourneerd worden, kunnen helaas niet in 
behandeling genomen worden! Deze producten zullen ook niet weer retour naar u gestuurd worden, voordat 
hiervoor nieuwe verzendkosten zijn voldaan. 

 Stuur uw bestelling en het bijbehorende retourformulier met de kopie van de factuur binnen 14 dagen aan ons
terug. De verzendkosten voor het retourneren zijn ALTIJD voor uw eigen rekening. In geval van een foutieve 
levering of een defect/beschadigd artikel, storten wij na ontvangst en beoordeling achteraf de door u 



gemaakte verzendkosten (mits wij een kopie hebben ontvangen van uw verzendbewijs waarop het bedrag 
van retour zenden vermeld staat) van die retourzending terug op uw rekening of kan het bedrag worden 
verrekend met een eventuele nieuwe bestelling. 

 Na controle van de geretourneerde artikelen, zal bij een correcte ontvangst het aankoopbedrag teruggestort 
worden op uw rekening of indien van toepassing zal een ander product aan u worden toegestuurd. 

Zelf terugbrengen
Uiteraard kunt u het artikel ook zelf terugbrengen naar ons kantoor in Winschoten. Als u een artikel wilt retourneren 
dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0597-431144. Wij geven u dan de instructies met 
betrekking tot het terugbrengen of eventueel ruilen. 

Retour vanuit het buitenland
Het is ook mogelijk om vanuit het buitenland artikelen retour te sturen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen 
rekening. 

Retouradres
Etikettenworld B.V.
Zeefbaan 3
9672 BN Winschoten
Tel: 0031(0)597-431144
E-Mail: info@etikettenworld.eu

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook 
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil 
in onderling overleg te beslechten. 


