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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid BVH DISPLAY B.V. 
Galileistraat 43  
7131 PE  
ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 08038821. 
 
 
Artikel 1 
Definities 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan BVH Display opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging 
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;  
BVH Display: de rechtspersoon, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke 
opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;  
Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven, en alle andere middelen bestemd voor 
het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen van dan wel openbaar maken 
van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de ruimste zin des woords.  
  
 
Artikel 2 
Algemeen 
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 

tussen BVH Display en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 
2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en 

schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene (inkoop)voorwaarden met uitsluiting van deze 
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn. 

 
 
Artikel 3 
Offertes, aanbiedingen 
1. Het enkele uitbrengen van een prijsopgave, begroting of soortgelijke aanduiding, al dan niet voorzien van een 

offerte, verplicht BVH Display niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 
2. Een schriftelijke aanbieding van BVH Display staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke 

acceptatie open. 
3. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn is geaccepteerd, wordt geacht te zijn verworpen. 

Aanvaarding van een verworpen aanbieding kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke acceptatie van 
BVH Display. 

 
 
Artikel 4 
Annulering 
1. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te annuleren voordat BVH Display met de uitvoering van de 

opdracht is begonnen. De opdrachtgever dient in dat geval alle schade, waaronder wordt verstaan de geleden 
verliezen, de gederfde winst en de door BVH Display gemaakte kosten te vergoeden. 

2. Annulering van overeenkomsten voor het vervaardigen van periodieke uitgaven is niet mogelijk. 
 
 
Artikel 5 
Prijs, Prijswijziging 
1. Alle in de aanbieding aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege 

opgelegde heffingen en gelden per stuk. 
2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding 

geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen. 
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3. Indien zich, na het uitbrengen van de aanbieding, een van de hierna volgende omstandigheden voordoet, heeft 

BVH Display de bevoegdheid, ook als de overeenkomst inmiddels tot stand gekomen is, de prijs op billijke 
wijze op de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 
Deze bevoegdheid bestaat wanneer:  
1. Stijging van de kosten van de materialen; 
2. Stijging van de verzendkosten; 
3. Stijging van de werkgeverslasten sociale verzekeringen en van de met andere  arbeidsvoorwaarden 
gemoeide kosten; 
4. Invoering dan wel verhoging van de van overheidswege opgelegde heffingen op   

grondstoffen, energie of reststoffen; 
5. Of, in het algemeen, omstandigheden, die met een en ander vergelijkbaar zijn; 
zich voortdoen. 

4. Deze bevoegdheid bestaat, ingeval een overeenkomst tot stand gekomen is, eerst na drie maanden na het 
sluiten van de overeenkomst. 

 
 
Artikel 6 
Levertijden 
1. De door BVH opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en derhalve niet bindend tenzij specifiek anders 

is overeengekomen. 
2. Overschrijding van bovengenoemde termijnen door BVH Display leidt slechts tot verzuim van BVH Display, 

indien BVH Display, na verloop van de overeengekomen termijn door de opdrachtgever schriftelijk met 
inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld en BVH Display alsnog niet 
nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn. 

3. In geval van overmacht in de zin van artikel 14 wordt de levertijd verlengd met de duur van de 
overmachtsituatie. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, zijn zowel BVH Display als 
de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder tot enige vergoeding van de schade van 
de wederpartij gehouden te zijn. 

 
 
Artikel 7 
Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatste waar BVH Display haar bedrijf uitoefent. 
2. Met betrekking tot de aflevering van orders van geringe omvang, behoudt BVH Display zich het recht voor 

extra kosten in rekening te brengen. 
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de 

overeenkomst door BVH te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in 
verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet op eerste verzoek van BVH Display bij deze ophaalt of, 
indien aflevering op zijn adres is overeengekomen, weigert deze af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 
Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, dan is BVH Display gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico 
van de opdrachtgever. 

4. BVH Display is bevoegd een order in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te 
verlangen. 

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de 
opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering 
gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken het bedrijf van BVH Display verlaten. Onder 
vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elk daarmee 
vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van BVH Display 
door de vervoerder geldt als bewijs dat zij in goede staat verkeerden, tenzij uit de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs het tegendeel blijkt. 
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Artikel 8 
Emballage 
Tenzij de zaken worden geleverd in een fabrieksverpakking, die door de fabrikant niet afzonderlijk in rekening is 
gebracht, heeft BVH Display het recht de verpakkingskosten door te berekenen aan de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 9 
Onderzoek 
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van de zaken te onderzoeken of BVH 

Display de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BVH Display er terstond schriftelijk 
van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de 
desbetreffende kennisgeving te doen uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering. Indien deze termijn naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd dan zal deze 
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek of het in kennis stellen 
redelijkerwijs mogelijk is voor opdrachtgever. 

2. BVH Display is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke 
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk: 
a. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in  lid 1 van 
dit artikel te doen; 
b. Indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft 
bewerkt of verwerkt dan wel heeft doorgeleverd aan derden.  

 
 
Artikel 10 
Eigendom 
1. Iedere levering van zaken door BVH Display aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de 

eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de 
overeenkomst verplicht is, met inbegrip van rente en kosten. 

2. Zolang de eigendom niet is overgegaan aan de opdrachtgever, is deze niet bevoegd de geleverde zaken tot 
zekerheid te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het hierna 
volgende. 

3. Het is de opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomvoorbehoud geleverde goederen in het kader van 
de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. 

4. Tijdens het eigendomvoorbehoud draagt de opdrachtgever de alle risico’s ten aanzien van de af geleverde 
zaken. De opdrachtgever is verplicht om de zaken gedurende het eigendomvoorbehoud te verzekeren tegen 
de gebruikelijke risico’s.  

5. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken alsmede de aanspraken aan de 
derden aan wie de opdrachtgever de zaken verkoopt en levert, zullen op eerste verzoek van BVH Display aan 
BVH Display worden gecedeerd. 

 
 
Artikel 11 
Betaling 
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens deze 

overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuur datum, zonder zich op enige 
korting of opschorting te kunnen beroepen. 

2. De betaling dient contant bij aflevering te geschieden indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

3. BVH Display is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste 
gedeelte, naast betaling van dat gedeelte tevens betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte 
kosten, zoals die van zetwerk, litho’s en proeven. 
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4. De opdrachtgever is altijd en ongeacht de betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van BVH Display 
zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen.  

5. Bij niet tijdige betaling, is de opdrachtgever wegens vertraging in de voldoening van het door hem 
verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 119 of 
119a van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling gehouden tot 
een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder 
begrepen de kosten voor de inschakeling van advocaten, deurwaarders, incassobureau’s of andersoortige 
juridische bijstand.  

6. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 
250,00.  

 
 
Artikel 12 
Intellectuele eigendom 
1. De opdrachtgever garandeert BVH Display dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de 

verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever te ontvangen zaken geen inbreuk wordt 
gemaakt op de rechten die derden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale en 
internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht of het recht 
van de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart BVH zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken, 
die derden krachtens de hiervoor genoemde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, blijft BVH Display steeds rechthebbende op het 
auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan op de door BVH Display bij de 
nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als 
afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

3. De door BVH Display vervaardigde werken mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming, geheel of 
gedeeltelijk, worden verveelvoudigd.  

 
 
Artikel 13 
Aangeleverde materialen en producten 
1. Indien de opdrachtgever met BVH Display is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter 

bedrukking of bewerking zal aanleveren, dient de opdrachtgever voor deze aanlevering zorg te dragen op een 
ten behoeve van de normale planmatige productie tijdige en als deugdelijke te beschouwen wijze. De 
opdrachtgever zal, naast de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hoeveelheid, tevens een 
redelijke hoeveelheid producten leveren voor proeven e.d. 

2. BVH Display is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of 
de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.  

3. BVH Display kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de 
overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor BVH Display onvoorzienbare 
verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiende uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen 
of producten. Evenmin kan BVH Display aansprakelijk gesteld worden indien de oorzaak van de niet- 
nakoming te wijten is aan afwijkingen van het aangeleverde monster en de later aangeleverde goederen. 

4. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst de eigenschappen en de aard van 
de door hem aan te leveren materialen en producten heeft bekend gemaakt, is BVH Display niet aansprakelijk 
voor houdbaarheid, hechting en licht- of kleurechtheid e.d.  
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Artikel 14 
Overmacht 
1. Tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst kunnen aan BVH Display niet worden toegerekend 

indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

2. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst als gevolg 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 opwekking van energie, brand, machinebreuk, en andere ongevallen, stakingen, 
uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering 
van de noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, niet-levering van de door derden vervaardigde 
zaken, opzet of grove schuld van hulppersonen en werknemer, en andere soortgelijke omstandigheden, 
worden aangemerkt als niet toe te rekenen aan BVH Display en geven de opdrachtgever geen recht op 
vergoeding van de schade of tot ontbinding van de overeenkomst met vergoeding van de schade. 

 
 
Artikel 15 
Garanties 
BVH Display verleent aan de opdrachtgever die garanties met betrekking tot de op grond van deze overeenkomst 
vervaardigde zaken, welke zij van de fabrikant van de gebruikte goederen heeft bedongen. 
 
 
Artikel 16 
Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van BVH Display uit hoofde van deze overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot 

het bedrag van de factuur. 
2. BVH Display is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de 

opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 
derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft 
doen leveren. 

3. BVH Display is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill. 
4. Indien BVH Display terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever 

niet aansprakelijk is, door een derde wordt aangesproken, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren 
en BVH Display alles vergoeden wat BVH Display aan deze derde dient te voldoen. 

 
 
Artikel 17 
Ontbinding 
BVH Display heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot vergoeding 
van enige schade gehouden te kunnen worden, indien: 
- de opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend; 
- de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; 
- ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard; 
- het bedrijf van de opdrachtgever wordt ontbonden dan wel op andere wijze ophoudt te bestaan. 
 
 
Artikel 18 
Geschillen 
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen BVH Display en de 
opdrachtgever en de daarop volgende overeenkomsten, daaronder mede verstaan de geschillen die slechts door 
een partij als zodanig worden gekenmerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door rechtbank Zutphen. 
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Artikel 19 
Toepasselijk recht 
De overeenkomst tussen BVH Display en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. De 
toepassing van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
 
Artikel 20 
Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, rust de beslissing uitsluitend bij BVH Display. 
 
 
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid BVH DISPLAY B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Centraal Gelderland. 
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