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Algemene	  voorwaarden	  van	  	  
Pulse	  Stationery	  Agencies	  b.v.	  
	  
ARTIKEL	  1:	  ALGEMEEN	  	  
Algemene	  Voorwaarden:	  het	  samenstel	  van	  verkoop-‐,	  leverings-‐,	  betalings-‐	  en	  andere	  voorwaarden	  
die	  tussen	  contractspartijen	  gelden,	  en	  als	  zodanig	  zijn	  gedeponeerd.	  
Afnemer;	  Opdrachtgever;	  Koper:	  iedere	  wederpartij	  die	  met	  ons	  een	  overeenkomst	  aangaat	  	  
dan	  wel	  ons	  om	  een	  offerte	  vraagt	  of	  wie	  wij	  een	  offerte	  toesturen.	  
	  
ARTIKEL	  2:	  WERKINGSSFEER	  
Aanbiedingen	  en	  alle	  transacties	  met	  ons	  van	  welke	  aard	  dan	  ook.	  De	  onderhavige	  voorwaarden	  zijn	  eveneens	  
van	  toepassing	  op	  alle	  overeenkomsten	  met	  ons,	  voor	  de	  uitvoering	  waarvan	  derden	  dienen	  te	  worden	  betrokken.	  
	  
ARTIKEL	  3:	  STRIJDIGHEID	  MET	  ANDERE	  VOORWAARDEN	  
Door	  onze	  afnemers	  gehanteerde	  voorwaarden	  zijn	  niet	  van	  toepassing	  tenzij	  onze	  afnemer	  onze	  voorwaarden	  uitdrukkelijk	  verwerpt	  met	  de	  
mededeling	  de	  eigen	  voorwaarden	  daarvoor	  in	  de	  plaats	  te	  stellen	  en	  wij	  daarmee	  uitdrukkelijk	  hebben	  ingestemd.	  Bij	  strijdigheid	  tussen	  de	  tekst	  van	  
onze	  offertes	  en	  onze	  algemene	  voorwaarden	  prevaleert	  de	  tekst	  van	  onze	  offertes.	  
	  
ARTKEL	  4:	  AANBIEDINGEN/OFFERTES	  
Al	  onze	  aanbiedingen	  zijn	  steeds	  vrijblijvend.	  	  Aanbiedingen	  betreffen	  uitsluitend	  de	  in	  de	  offerte	  genoemde	  hoeveelheden	  en	  gelden	  niet	  
automatisch	  voor	  nabestellingen.	  
	  
ARTKEL	  5:	  TOTSTANDKOMING	  OVEREENKOMSTEN	  EN	  BEVESTIGING	  
Overeenkomsten	  binden	  ons	  eerst	  na	  onze	  schriftelijke	  bevestiging,	  dan	  wel	  nadat	  wij	  tot	  levering,	  overeenkomstig	  de	  geplaatste	  bestelling	  zijn	  
overgegaan.	  Door	  ons	  in	  onze	  prospecti	  en	  ander	  drukwerk	  verstrekte	  gegevens	  zoals	  afbeeldingen,	  maten,	  gewichten,	  zijn	  niet	  bindend.	  
	  
ARTIKEL	  6:	  ANNULERING	  
Overeenkomsten	  strekkende	  tot	  levering	  van	  op	  verzoek	  van	  afnemer	  vervaardigde	  Dan	  wel	  elders,	  door	  ons	  voor	  afnemer	  bestelde	  artikelen	  kunnen	  
niet	  worden	  geannuleerd.	  
	  
ARTIKEL	  7:	  ONTBINDING	  
Indien	  afnemer	  aan	  een	  van	  zijn	  verplichtingen	  uit	  een	  met	  ons	  gesloten	  overeenkomst	  niet,	  dan	  wel	  niet	  tijdig	  voldoet	  hebben	  wij	  het	  recht	  de	  
betreffende	  overeenkomst	  Dan	  wel	  alle	  met	  afnemer	  gesloten	  overeenkomsten	  te	  ontbinden	  door	  een	  enkele	  schriftelijke	  mededeling	  en	  zonder	  
ingebrekestelling,	  onverminderd	  onze	  rechten,	  in	  het	  bijzonder	  het	  recht	  tot	  volledige	  schadevergoeding,	  de	  in	  en	  buitenrechte	  gemaakte	  kosten	  
hieronder	  begrepen.	  	  
	  
Wij	  hebben	  het	  recht	  op	  gelijke	  wijze	  te	  handelen	  indien:	  

• afnemer	  in	  staat	  van	  faillissement	  wordt	  verklaard;	  afnemer	  (onderdelen	  van)	  zijn	  onderneming	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  overdraagt,	  
liquideert	  of	  stillegt;	  

• op	  zaken	  van	  afnemer	  conservatoir	  of	  executoriaal	  beslag	  wordt	  gelegd;	  
	  
Onder	  voornoemde	  omstandigheden	  hebben	  wij	  het	  recht	  de	  gehele	  Dan	  wel	  een	  door	  ons	  te	  bepalen	  gedeelte	  van	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden.	  
Als	  wij	  de	  ontbinding	  hebben	  ingeroepen	  is	  onze	  vordering,,	  vermeerderd	  met	  rente,	  schade	  en	  kosten,	  terstond	  en	  geheel	  opeisbaar.	  Afnemer	  heeft	  
geen	  recht	  een	  met	  ons	  gesloten	  overeenkomst	  te	  ontbinden,	  Dan	  wel	  verplichtingen	  uit	  die	  overeenkomst	  op	  te	  schorten	  indien	  afnemer	  ter	  zake	  
die	  overeenkomst	  zelf	  in	  verzuim	  is.	  
	  
ARTIKEL	  8:	  GEWIJZIGDE	  OMSTANDIGHEDEN	  
Indien	  wij	  uit	  ingewonnen	  informatie	  dan	  wel	  anderszins	  vernemen	  dat	  koper	  niet	  kredietwaardig	  is	  voor	  het	  bedrag	  van	  de	  onderhavige	  transactie	  
hebben	  wij,	  ondanks	  mogelijk	  andersluidende	  afspraken,	  de	  keuze	  om	  de	  goederen	  uitsluitend	  onder	  rembours	  te	  leveren,	  Dan	  wel	  betaling	  vooraf	  te	  
verlangen,	  Dan	  wel	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden.	  
	  
	  
ARTIKEL	  9:	  PRIJZEN	  
Tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  vermeld	  gelden	  onze	  prijzen	  in	  €	  (Euro).	  

• exclusief	  B.T.W.;	  
• exclusief	  kosten	  van	  transport	  op-‐	  en	  overslag;	  
• exclusief	  kosten	  van	  verzekering;	  

	  
De	  door	  ons	  afgegeven	  prijzen	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  kostprijsfactoren	  zoals	  die	  gelden	  op	  de	  datum	  van	  aanbieding.	  Indien	  één	  van	  de	  
kostprijsbepalende	  factoren	  van	  een	  product	  wijzigt	  in	  de	  periode	  tussen	  de	  datum	  van	  aanbieding	  en	  de	  datum	  van	  levering,	  hebben	  wij	  het	  recht	  de	  
overeengekomen	  prijs	  dienovereenkomstig	  aan	  te	  passen,ongeacht	  het	  feit	  of	  de	  kostprijsverhoging	  al	  dan	  niet	  voorzienbaar	  was	  op	  het	  moment	  van	  
de	  aanbieding	  c.q.bevestiging,	  een	  en	  ander	  met	  inachtneming	  van	  ter	  zake	  geldende	  wettelijke	  voorschriften.	  Wijkt	  de	  nieuwe	  prijs	  meer	  dan	  10	  %	  
van	  de	  overeengekomen	  prijs	  af	  dan	  heeft	  afnemer	  het	  recht	  de	  overeenkomst	  kosteloos	  te	  ontbinden.	  Wij	  zijn	  in	  dat	  geval	  niet	  tot	  schadevergoeding	  
gehouden.	  Prijsverhogingen	  ten	  gevolge	  van	  koersfluctuaties	  en	  wijzigingen	  in	  de	  wisselkoersen	  tussen	  Nederlandse	  en	  andere	  valuta,	  wanneer	  enige	  
betaling	  in	  verband	  met	  de	  levering	  in	  andere	  dan	  Nederlandse	  valuta	  dient	  te	  worden	  uitgevoerd,	  zijn	  voor	  rekening	  van	  afnemer.	  	  
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ARTIKEL	  10:	  HOEVEELHEDEN/MATEN/GEWICHTEN	  
In	  geval	  van	  private	  label	  productie	  is	  het	  toegestaan	  dat	  wij	  10%	  over	  of	  onder	  leveren.	  Voor	  overige	  afwijkingen	  verwijzen	  wij	  naar	  de	  
Leveringsvoorwaarden	  voor	  de	  Grafische	  Industrie.	  
De	  afgeleverde	  hoeveelheden	  worden	  door	  ons	  op	  de	  factuur/	  het	  afleveringsdocument	  vermeld.	  Indien	  afnemer	  zijn	  bezwaar	  daartegen	  niet	  binnen	  
uiterlijk	  24	  uur	  na	  ontvangst	  aan	  ons	  kenbaar	  maakt,	  wordt	  de	  op	  het	  afleveringsdocument	  vermelde	  hoeveelheid	  geacht	  het	  geleverde	  juist	  weer	  te	  
geven.	  
	  
ARTIKEL	  11:	  PLAATS	  EN	  WIJZE	  VAN	  LEVERING	  
De	  termijn	  van	  levering	  vangt	  eerst	  aan	  nadat	  wij	  alle	  voor	  levering	  noodzakelijke	  gegevens	  hebben	  
ontvangen.	  Leveringen	  geschieden	  volgens	  de	  meest	  recente	  Incoterms.	  De	  door	  ons	  opgegeven	  	  
levertermijnen	  gelden	  steeds	  bij	  benadering	  en	  zijn	  nimmer	  fatale	  termijnen.	  Overschrijding	  van	  deze	  	  
termijn	  geeft	  afnemer	  niet	  het	  recht	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden	  tenzij	  de	  overschrijding	  van	  de	  	  
levertijd	  zodanig	  is	  dat	  naar	  eisen	  van	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  van	  afnemer	  niet	  langer	  kan	  worden	  	  
gevergd	  de	  overeenkomst	  in	  stand	  te	  laten.	  Ontbindt	  afnemer	  de	  overeenkomst	  dan	  vloeit	  daaruit	  voor	  	  
ons	  geen	  verplichting	  voort	  tot	  het	  vergoeden	  van	  enige	  schade,	  door	  afnemer	  ter	  zake	  geleden.	  Iedere	  	  
deellevering	  wordt	  als	  een	  afzonderlijke	  levering	  beschouwd	  en	  behandeld	  met	  alle	  daaraan	  verbonden	  rechtsgevolgen.	  
	  
Indien	  afnemer	  ons	  vóór	  levering	  kenbaar	  maakt	  de	  artikelen	  op	  een	  andere	  dan	  op	  de	  overeengekomen	  plaats	  
	  te	  willen	  ontvangen,	  dan	  zullen	  wij	  hieraan	  voldoen	  voor	  zover	  dit	  redelijkerwijs	  van	  ons	  verlangd	  kan	  worden.	  
	  Indien	  het	  door	  ons	  voldoen	  aan	  dit	  verzoek	  extra	  kosten	  met	  zich	  brengt	  is	  afnemer	  gehouden	  ons	  die	  extra	  	  
kosten	  te	  vergoeden.	  
	  
ARTIKEL	  12:	  OPSLAG	  
Indien	  het	  aan	  afnemer	  te	  wijten	  is	  dat	  door	  hem	  gekochte/bestelde	  artikelen	  niet	  door	  ons	  kunnen	  worden	  afgeleverd	  zullen	  wij	  deze	  artikelen	  voor	  
rekening	  en	  risico	  van	  afnemer	  opslaan.	  De	  daarmee	  samenhangende	  in-‐	  ,	  uit-‐	  en	  opslagkosten	  komen	  voor	  rekening	  van	  afnemer.	  
	  
ARTIKEL	  13:	  EIGENDOMSVOORBEHOUD	  
Alle	  door	  ons	  aan	  afnemer	  geleverde	  artikelen	  blijven	  ons	  onvervreemdbaar	  eigendom	  tot	  het	  moment	  waarop	  al	  hetgeen	  afnemer	  aan	  ons	  
verschuldigd	  is,	  met	  inbegrip	  van	  rente	  en	  kosten,	  door	  afnemer	  volledig	  is	  betaald.	  Afnemer	  is	  niet	  bevoegd	  de	  artikelen	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook	  te	  
vervreemden	  of	  te	  bezwaren	  alvorens	  betaling	  daarvan	  volledig	  heeft	  plaatsgevonden,	  tenzij	  wij	  daarvan	  op	  de	  hoogte	  zijn	  gebracht	  en	  daarmee	  
hebben	  ingestemd.	  Komt	  afnemer	  deze	  verplichting	  niet	  na	  dan	  is	  de	  koopprijs	  terstond	  en	  in	  zijn	  geheel	  opeisbaar.	  Afnemer	  verleent	  ons	  reeds	  nu	  
het	  recht	  om	  in	  voorkomende	  gevallen	  al	  die	  plaatsen	  te	  betreden	  waar	  onze	  goederen	  zich	  bevinden	  teneinde	  onze	  eigendomsrechten	  uit	  te	  kunnen	  
oefenen.	  
	  
ARTIKEL	  14:	  BETALING	  	  
Betaling	  van	  onze	  facturen	  dient	  te	  geschieden	  binnen	  14	  dagen	  na	  ontvangst	  tenzij	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen,	  in	  de	  valuta	  
waarin	  door	  ons	  is	  gefactureerd.	  Indien	  wij,	  14	  dagen	  nadat	  de	  betalingstermijn	  van	  de	  factuur	  is	  verstreken,	  het	  daarmee	  corresponderende	  
factuurbedrag	  nog	  niet	  in	  ons	  bezit	  hebben,	  is	  afnemer	  van	  rechtswege	  in	  verzuim	  zonder	  dat	  daarvoor	  een	  ingebrekestelling	  of	  sommatie	  is	  vereist.	  
Als	  dan	  zijn	  dan	  ook	  automatisch	  de	  buitengerechtelijke	  incassokosten	  verschuldigd	  conform	  het	  tarief	  van	  de	  Nederlandse	  Orde	  van	  Advocaten	  van	  
15%	  van	  het	  te	  vorderen	  bedrag	  met	  een	  minimum	  van	  €	  113,	  -‐	  Vanaf	  voornoemde	  verzuimtermijn	  loopt	  de	  vertragingsrente,	  over	  het	  openstaande	  
factuurbedrag,	  zijnde	  1%	  per	  maand	  of	  gedeelte	  daarvan,	  tenzij	  de	  wettelijke	  rente	  meer	  dan	  12%	  per	  	  jaar	  bedraagt,	  in	  welk	  geval	  de	  wettelijke	  rente	  
verschuldigd	  zal	  zijn.	  indienHet	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐volledig	  voldoen	  door	  afnemer	  aan	  zijn	  verplichtingen	  tot	  betaling	  geeft	  ons	  het	  rechtnakoming	  
of	  verdere	  nakoming	  van	  de	  overeenkomst	  onzerzijds	  op	  te	  schorten	  totdat	  door	  afnemer	  wel	  aan	  deze	  verplichting	  is	  voldaan.	  Te	  onzer	  keuze	  
hebben	  wij	  ook	  het	  recht	  de	  vergoeding	  in	  verband	  met	  de	  latere,	  Dan	  wel	  de	  niet-‐uitvoering	  van	  de	  overeenkomst.	  Alle	  betalingen	  aan	  ons	  dienen	  
zonder	  inhouding	  of	  verrekening	  contant	  te	  onzer	  kantore	  Dan	  wel	  op	  een	  door	  ons	  aangegeven	  bank-‐	  of	  girorekening	  te	  geschieden,	  in	  de	  valuta	  
waarin	  door	  ons	  is	  gefactureerd.	  Door	  afnemer	  gedane	  betalingen	  strekken	  eerst	  ter	  voldoening	  van	  alle	  verschuldigde	  rente	  en	  kosten	  en	  vervolgens	  
van	  opeisbare	  facturen	  die	  het	  langst	  openstaan,	  zelfs	  al	  vermeldt	  de	  wederpartij	  dat	  de	  voldoening	  betrekking	  heeft	  op	  een	  latere	  factuur.	  Indien	  wij	  
een	  negatief	  advies	  van	  Kredietinfomatie-‐instanties	  dan	  wel	  Kredietverzekeringsmaatschappij.’s	  krijgen	  dan	  behouden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  
vooruitbetaling	  dan	  wel	  enige	  vorm	  van	  bankgarantie	  te	  verlangen.	  
	  
ARTIKEL	  15:	  OVERMACHT	  
Onder	  overmacht	  wordt	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  verstaan	  naast	  hetgeen	  daaromtrent	  in	  Wet	  en	  Jurisprudentie	  wordt	  begrepen,	  alle	  van	  
buiten	  komende	  oorzaken,	  voorzien	  of	  niet	  voorzien,	  waarop	  wij	  geen	  invloed	  kunnen	  uitoefenen,	  doch	  waardoor	  wij	  niet	  in	  staat	  zijn	  onze	  
verplichtingen	  na	  te	  komen,	  stakingen	  in	  ons	  bedrijf	  daaronder	  begrepen.	  
In	  het	  geval	  van	  overmacht	  van	  ons	  wordt	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  opgeschort	  zolang	  als	  de	  overmachttoestand	  het	  ons	  onmogelijk	  maakt	  
de	  overeenkomst	  uit	  te	  voeren.	  
Bij	  blijvende	  overmacht	  zijn	  wij	  gerechtigd	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden	  zonder	  dat	  wij	  gehouden	  zijn	  aan	  opdrachtgever	  
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ARTIKEL	  16:	  RECLAMES	  
Afnemer	  dient	  de	  gekochte	  zaken	  bij	  aflevering	  -‐of	  zo	  spoedig	  als	  mogelijk	  daarna	  -‐te	  (laten)	  onderzoeken.Hierbij	  dient	  de	  afnemer	  in	  het	  bijzonder	  na	  
te	  gaan	  of	  het	  geleverde	  aan	  de	  overeenkomst	  beantwoordt.	  Zichtbare	  tekorten/gebreken	  en/of	  schades	  die	  bij	  aflevering	  al	  worden	  geconstateerd	  
dienen	  door	  afnemer	  op	  de	  vrachtbrief	  of	  het	  afleveringsdocument	  kenbaar	  te	  worden	  gemaakt.	  Indien	  bij	  ontvangst	  van	  de	  goederen	  op	  de	  
vrachtbrief	  geen	  opmerking	  is	  gemaakt	  met	  betrekking	  tot	  eventuele	  beschadigde	  verpakking	  en/of	  emballage	  geldt	  zulks	  als	  volledig	  bewijs	  dat	  koper	  
de	  goederen	  bij	  aflevering	  in	  ieder	  geval	  uiterlijk	  in	  deugdelijke	  en	  onbeschadigde	  staat	  heeft	  ontvangen.	  Indien	  afnemer	  de	  klacht	  terecht	  heeft	  geuit	  
hebben	  wij	  de	  keuze	  het	  afgekeurde	  product	  voor	  onze	  rekening	  te	  vervangen	  hetzij	  afnemer	  te	  crediteren	  voor	  een	  bedrag	  gelijk	  aan	  de	  door	  
afnemer	  verschuldigde	  prijs	  voor	  het	  afgekeurde	  product.	  Gevolgschade	  wordt	  door	  ons	  niet	  vergoed.	  Afnemer	  zal	  het	  afgekeurde	  product	  aan	  ons	  
retourneren	  na	  onze	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  onder	  door	  ons	  te	  bepalen	  voorwaarden	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  wordt	  
overeengekomen.	  Elke	  aanspraak	  op	  garantie	  vervalt	  nadat	  koper	  het	  gekochte	  in	  gebruik	  heeft	  genomen,	  heeft	  bewerkt	  of	  verwerkt	  of	  heeft	  
doorverkocht.	  
	  
ARTIKEL	  17:	  AANSPRAKELIJKHEID	  
Wij	  aanvaarden	  uitsluitend	  aansprakelijkheid	  voor	  gebreken	  waarvan	  afnemer	  aantoont	  dat	  deze	  uitsluitend	  of	  overwegend	  als	  een	  direct	  gevolg	  
van	  verkeerde	  vervaardiging	  of	  verkeerde	  door	  ons	  gekozen	  bewerking	  Dan	  wel	  als	  gevolg	  van	  door	  ons	  gebruikte	  ondeugdelijke	  materialen.	  Indien	  
het	  gebrek	  het	  gevolg	  is	  van	  enige	  andere	  oorzaak,	  zijn	  wij	  niet	  aansprakelijk.	  Wij	  zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade,	  welke	  is	  veroorzaakt	  doordat	  
opdrachtgever	  hem	  onjuiste	  of	  onvolledige	  informatie	  heeft	  verstrekt.	  
	  
ARTIKEL	  18:	  EIGENDOM	  VAN	  GEGEVENS	  
Alle	  gegevens	  betreffende	  onze	  producten	  en/of	  ontwerpen,	  hun	  samenstelling	  en/of	  toepassing	  en	  	  
gebruik,	  door	  ons	  verstrekt,	  blijven	  ons	  eigendom,	  ook	  indien	  door	  ons	  aan	  afnemer	  daarvoor	  kosten	  
in	  rekening	  zijn	  gebracht.	  Wij	  zijn	  gerechtigd	  van	  afnemer	  te	  allen	  tijde	  te	  vorderen	  dat	  hij	  deze	  	  
gegevens	  zoals	  hierboven	  genoemd	  aan	  ons	  retourneert.	  Afnemer	  dient	  aan	  dat	  verzoek	  terstond	  te	  	  
voldoen	  
	  
ARTIKEL	  19:	  BEVOEGDE	  RECHTER/ARBITRAGE	  
Beslechting	  van	  geschillen,	  welke	  voortvloeien	  uit	  met	  ons	  gesloten	  overeenkomsten	  worden	  te	  onzer	  keuze	  
	  beslecht	  door	  de	  burgerlijke	  rechter	  in	  onze	  woonplaats	  volgens	  Nederlands	  recht,	  dan	  wel	  door	  arbitrage.	  	  
Indien	  ons	  wordt	  verzocht	  bovengenoemde	  keuze	  te	  maken,	  dan	  zullen	  wij	  ons	  binnen	  14	  dagen,	  nadat	  een	  	  
daartoe	  strekkend	  verzoek	  ons	  heeft	  bereikt,	  daarover	  uitspreken.	  
	  
ARTIKEL	  20:	  VERTALINGEN	  
Van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  kunnen	  vertalingen	  in	  omloop	  worden	  gebracht.	  Echter	  de	  Nederlandse	  tekst	  blijft	  bindend.	  
	  
ARTIKEL	  21:	  VINDPLAATS	  VOORWAARDEN	  
Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  gedeponeerd	  ten	  kantore	  van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  in	  Tilburg.	  Van	  toepassing	  is	  steeds	  de	  laatst	  gedeponeerde	  
versie	  c.q.de	  versie	  die	  gold	  ten	  tijde	  van	  de	  aanbieding	  c.q.	  de	  transactie	  met	  ons.	  
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