
ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN PLASTIC COMPANY OUDENBOSCH B.V. 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene (verkoop)voorwaarden, hierna te noemen de algemene voorwaarden, betreffen de 

algemene voorwaarden van Plastic Company Oudenbosch B.V., hierna te noemen Plastic Company. 
1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 

Plastic Company, inzake alle door of ten behoeve van Plastic Company te verrichten activiteiten van 
welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt zowel 
voor nieuwe als voor gewijzigde of vervolgopdrachten. De andere partij wordt hierna steeds aangeduid 
als wederpartij.  

1.3  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts geldigheid voor zover deze door de directie 
van Plastic Company uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden 
van de wederpartij blijven buiten toepassing.  

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht blijken, dan doet 
dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien hiervan 
sprake mocht blijken, dan zal de nietige c.q. vernietigde bepaling zoveel mogelijk worden vervangen 
door een bepaling van gelijke strekking. 

 
Artikel 2 Aanbiedingen 
2.1  Alle aanbiedingen, offertes, drukwerken, adviezen en dergelijke door Plastic Company gedaan en over 

Plastic Company verstrekt, zijn van informerende aard en vrijblijvend en binden haar niet, tenzij door de 
directie van Plastic Company uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.  

2.2  Alle opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting en alle andere van overheidswege opgelegde 
heffingen welke in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd. 

2.3  Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de wederpartij bij de aanvraag verstrekte gegevens. Mochten deze 
gegevens onjuist zijn, dan bindt het aanbod Plastic Company niet en is zij gerechtigd het aanbod te 
wijzigen.  

 
Artikel 3 Tot stand komen overeenkomst 
3.1  Een overeenkomst met Plastic Company komt eerst tot stand doordat de wederpartij tijdig schriftelijk 

een door Plastic Company geldig gedane aanbieding volledig en zonder aanpassingen aanvaardt en deze 
aanvaarding door Plastic Company uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd, dan wel door schriftelijke 
aanvaarding door Plastic Company van een opdracht van de wederpartij die niet vooraf is gegaan aan 
een (schriftelijke) aanbieding van Plastic Company.  

3.2  Indien een aanvaarding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, dan kan dit Plastic Company 
nooit binden. Tevens zal zij geen grond voor ontbinding of schadevergoeding vormen. 

3.3  Eventuele latere aanvullingen c.q. veranderingen op voormelde overeenkomst worden eerst door 
schriftelijke bevestiging van Plastic Company bindend. Het is derhalve de wederpartij uitdrukkelijk niet 
toegestaan mondeling met een werknemer van Plastic Company de overeenkomst aan te vullen dan wel 
te veranderen. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst met Plastic Company, door Plastic 
Company verricht per e-mail, vallen uitdrukkelijk onder het bereik van dit artikel en maken derhalve deel 
uit van de overeenkomst met Plastic Company.  

 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
4.1  In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de betreffende overeenkomst door Plastic 

Company is omschreven of schriftelijk door Plastic Company is bevestigd. Indien Plastic Company naar 
haar oordeel meer werk verricht dan hetgeen bij overeenkomst is omschreven, is zij gerechtigd een 
meerprijs bij de wederpartij in rekening te brengen.  

4.2  Plastic Company is gerechtigd om de opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren. 
4.3  Plastic Company kan een samengestelde opdracht in verschillende delen uitvoeren.  
4.4  Door Plastic Company opgegeven termijnen zijn altijd indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij 

gelden derhalve niet als een uiterste termijn. Indien te voorzien is dat een genoemde termijn zal worden 
overschreden, zal Plastic Company de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk informeren. De 



uitvoering van opgedragen diensten of levering van producten mag wegens overschrijding van de 
termijn niet door de wederpartij worden geweigerd. In dat geval is het Plastic Company gerechtigd haar 
verplichtingen na te komen op een met de wederpartij nader overeen te komen datum. Overschrijding 
van de opgegeven termijn kan niet tot een grond voor ontbinding of schadevergoeding leiden. 

4.5  Indien de wederpartij van mening is dat Plastic Company de opdracht niet goed heeft verricht, dan dient 
zij Plastic Company hierover terstond te informeren en is het haar niet toegestaan een derde een gebrek 
te laten verhelpen.  

 
Artikel 5 Levering 
5.1 Indien Plastic Company geen aanvang kan nemen met de uit te voeren opdracht, terwijl deze vertraging 

voor rekening en risico van de wederpartij komt, dan heeft Plastic Company recht op een evenredige 
verlenging van de leveringstermijn. Alle aanvullende kosten en schade geleden door Plastic Company 
komen voor rekening en risico van de wederpartij.  

5.2  Indien de wederpartij op een later moment een bespoediging van de leveringstermijn wenst, dan komen 
de aanvullende kosten, mits bespoediging redelijkerwijs mogelijk is, voor rekening en risico van de 
wederpartij.  

 
Artikel 6 Overmacht 
6.1  Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten de directe invloed van Plastic Company liggende of elke 

voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst 
tijdelijk of blijvend verhindert.  

6.2  Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van Plastic Company kan 
worden verlangd, heeft zij het recht de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten dan wel deze 
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te 
zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

6.3  Na een periode van zes maanden gerekend vanaf het moment dat de overmachtssituatie is ingetreden 
en waarin de overmacht zich nog steeds manifesteert, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst 
te ontbinden. Plastic Company kan in dat geval niet worden aangesproken in het kader van een 
schadevergoeding.  

6.4  In het geval de overeenkomst reeds gedeeltelijk was uitgevoerd, wordt er pro rata afgerekend. 
 
Artikel 7 Prijzen 
7.1  Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen en bedragen in euro’s en 

exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen, geschiedt levering af fabriek van Plastic 
Company en komen alle verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, administratie- en 
verzekeringskosten ten laste van de wederpartij. 

7.2  Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in één of meer kostprijsfactoren 
van de te leveren goederen of diensten en/of in de internationale marktprijzen van goederen, dan is 
Plastic Company gerechtigd de inkoopprijs dienovereenkomstig aan te passen.  

 
Artikel 8 Betalingscondities 
8.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in euro’s, per bank of giro, onverminderd 

het recht van Plastic Company om vooruitbetaling te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan 
en/of zekerheid te ontvangen voor de betaling daarvan. Plastic Company is vrij in de keuze van de te 
stellen zekerheid. De wederpartij is ten aanzien van de prijs niet gerechtigd tot enige verrekening, aftrek 
of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclames 
schorten de betalingsverplichting niet op.  

8.2  Indien de wederpartij niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of op het 
overeengekomen tijdstip, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist 
is. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij in verzuim is, is deze over het uitstaande bedrag een rente van 
1% per maand verschuldigd, alsmede alle ter zake te maken dan wel gemaakte buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag, waarbij deze geacht wordt 
minimaal 15% van die prijs te bedragen, maar nooit minder dan tweehonderdvijftig euro.  



 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1  Na omvorming en/of overpakking vanuit de originele verpakking dan wel door bewerking, vervalt elke 

aansprakelijkheid van Plastic Company. Plastic Company is nimmer aansprakelijk voor directe en 
indirecte schade, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Schade bestaande uit verlies door goodwill of 
verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. 

9.2 Indien Plastic Company toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende 
verplichtingen uit de betreffende overeenkomst, dan wel haar personeel schade veroorzaakt bij de 
wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst, dan is Plastic Company in geen geval aansprakelijk 
voor de gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of 
gemiste besparingen en in alle gevallen blijft de vergoeding beperkt tot het factuurbedrag, dan wel het 
bedrag waarop Plastic Company vanuit haar aansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken.  

9.3 Plastic Company staat nimmer in voor de toepasselijkheid van het product voor het doel waarvoor de 
wederpartij het wil gebruiken. Ook niet indien dit doel expliciet kenbaar is gemaakt aan Plastic Company.  

9.4  Alle kosten die Plastic Company moet maken ter verkrijging of behoud van haar rechten voortvloeiende 
uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst, waaronder zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten als (het in rekening gebrachte) honoraria van raadslieden zijn voor rekening 
van de wederpartij. 

 
Artikel 10 Reclames  
10.1  Wederpartij dient direct na levering van het product dit te onderzoeken op juistheid in kwantiteit en 

kwaliteit. Wederpartij dient vervolgens binnen drie kalenderdagen na levering Plastic Company op de 
hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien dit niet gebeurt, wordt het product geacht zonder 
eenvoudig vast te stellen gebreken te zijn geleverd. Zodra wederpartij op de hoogte mocht raken of 
behoort te raken van niet-eenvoudig vast te stellen gebreken, dient zij op straffe van verval van recht 
binnen 6 maanden Plastic Company te informeren en haar in de gelegenheid te stellen het probleem op 
te lossen, mits dit van Plastic Company mag worden verwacht.  

10.2 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de wederpartij of haar hulppersonen, 
is zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan het product. Dit geldt ook indien het product inmiddels 
door-geleverd, bewerkt of verwerkt is.  

10.3 Indien slechts een gedeelte van het afgeleverde product zichtbare gebreken heeft, dan is dit geen 
rechtsgeldige reden om de gehele partij af te keuren.   

 
Artikel 11 Ontbinding 
11.1 Ingeval de wederpartij de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene 

voorwaarden niet nakomt, de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest, in staat 
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd, een akkoord bij het 
faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op haar zaken, dan worden alle openstaande 
facturen direct opeisbaar, en dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betalingen van 
die facturen zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en heeft Plastic Company het recht 
ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente, kosten en de schade ter zake de wederpartij te 
vorderen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden en de containers onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van Plastic 
Company op volledige schadevergoeding. 

11.2  De wederpartij verbindt zich jegens Plastic Company om haar onverwijld op de hoogte te brengen van 
een eventuele beslaglegging op haar (on)roerende zaken of op de kratten of op een gedeelte daarvan, 
alsmede van haar faillissement of aanvraag tot surseance van betaling. Zij zal tevens de beslag leggende 
deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld inzage geven in de met Plastic Company gesloten 
overeenkomst.  

11.3 Indien Plastic Company niet aan haar verplichtingen uit de opdracht voldoet, dan dient de wederpartij 
haar allereerst in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, alvorens de 
overeenkomst tussentijds kan worden ontbonden. De wederpartij blijft te allen tijde de vergoeding 



verschuldigd voor de reeds geleverde prestaties en kan hier geen opschortende voorwaarden aan 
verbinden.  

 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
12.1  Alle door Plastic Company geleverde producten blijven het eigendom van Plastic Company totdat de 

wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst met Plastic Company heeft voldaan. De 
wederpartij dient gedurende deze periode op de juiste en aangewezen wijze met de geleverde 
producten om te gaan en mag deze niet op enige wijze bezwaren.  

12.2  Plastic Company bedient zich ter uitvoering van de overeenkomst van kratten, installaties en andere 
middelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn en blijven deze eigendom van 
Plastic Company en huurt wederpartij deze. De duur van deze huurovereenkomst is gelijk aan de duur 
van de overeenkomst van opdracht. 

12.3  Plastic Company kan de te leveren producten onder zich houden, indien de wederpartij niet aan haar 
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Indien Plastic Company hiervoor kosten maakt, dan 
is wederpartij gehouden deze te vergoeden.  

 
Artikel 13 Gebruik kratten  
13.1  De wederpartij zal de kratten, installaties en andere middelen gedurende de gehele duur van de 

overeenkomst slechts gebruiken voor het op juiste wijze inzamelen van kunststof restanten en deze in 
uitstekende staat van onderhoud houden, waarbij zij onderhouds- en/of bedieningsinstructies van 
Plastic Company nauwgezet worden gevolgd. Behoudens schriftelijke toestemming van Plastic Company 
is de wederpartij niet bevoegd de kratten, installaties en andere middelen zelf of door een ander dan de 
door Plastic Company aangewezen vervoerder te (laten) vervoeren dan wel te (laten) verplaatsen. Plastic 
Company kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.  

13.2  De kratten, installaties en andere middelen mogen nimmer onbeheerd opgesteld worden en mogen 
nimmer worden bezwaard of aan een derde in huur of gebruik worden gegeven.  

13.3  Plastic Company of door Plastic Company aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd de plaatsen 
te betreden alwaar de kratten zich bevinden en deze kratten te onderzoeken. De wederpartij is 
aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen die 
voortvloeien uit dit artikel. 

13.4  Alle belastingen, heffingen en rechten die in verband met de plaatsing van de kratten zijn of worden 
geheven, komen voor rekening van de wederpartij, evenals schade dan wel boete, ontstaan of opgelegd 
ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en/of andere voorschriften van overheidswege. 

 
Artikel 14 Privacy  
Plastic Company gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwijst de wederpartij in dat kader naar het 
privacy statement als gepubliceerd op de website. De wederpartij dient er zelf op toe te zien dat de 
persoonsgegevens die zij aan Plastic Company verstrekt rechtmatig zijn verkregen en kunnen worden verwerkt 
door Plastic Company. 
 
Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 
15.1  Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst 

tussen de wederpartij en Plastic Company, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden 
opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Plastic 
Company is gevestigd. 

15.2  De overeenkomsten tussen Plastic Company en de wederpartij worden beheerst door Nederlands Recht.  
15.3  Zaken die onduidelijk of ongeregeld mochten blijken, worden zoveel mogelijk uitgelegd in de geest van 

deze algemene voorwaarden. Plastic Company heeft het recht om deze algemene voorwaarden 
tussentijds te wijzigen. De meest recente versie is steeds op haar website na te lezen.  
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