
 

 
 
 
 
 
 
 
Handels-, Leverings-en Betalingsvoorwaarden  
I. Algemeen  
Opdrachten worden uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden. Voor afwijkende regelingen is de 
schriftelijke vorm nodig.  

Bindendheid van prijzen: Vanwege de onoverzichtelijke situatie op de RHB-markt behouden wij ons voor 
om bij onverwachte prijsverhogingen in de sector van toeleveranciers de bovenstaande prijzen aan te passen. 
Om reden hiervan zijn aanbiedingen van swedex te beschouwen als vrijblijvend. In zo’n geval ontvangt u 
een bewijs hiervan.  

De minimumwaarde van opdrachten bedraagt 180,- EURO, bij een lagere waarde van de opdracht berekent 
swedex een opslag van momenteel 5,50 EURO.  

II. Tegenprestatie  
De in de offerte van de opdrachtnemer genoemde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de 
opdrachtgegevens die ten grondslag zijn gelegd aan het uitbrengen van de offerte ongewijzigd blijven. De 
prijzen van de opdrachtnemer zijn exclusief belasting toegevoegde waarde. De prijzen van de opdrachtnemer 
gelden af fabriek. Verpakking, vracht, porto, verzekering en overige verzendkosten zijn niet inbegrepen.  

Wijzigingen achteraf door toedoen van de opdrachtgever met inbegrip van daardoor veroorzaakte stilstand 
van machines worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Als wijzigingen achteraf gelden tevens 
herhalingen van proefdrukken, waarom door de opdrachtgever is gevraagd wegens geringe afwijkingen van 
het voorbeeld.  

Schetsen, ontwerpen, proefdrukken, voorbeelden en dergelijke voorafgaande werkzaamheden, waarom door 
de opdrachtgever is gevraagd, worden in rekening gebracht, ook als de opdracht niet wordt verstrekt. De 
bepalingen van paragraaf VIII gelden navenant.  

III. Betaling  
De betalingen (nettobedrag plus btw) zijn onafhankelijk van een factuur en verantwoording  
verschuldigd en moeten binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder aftrek worden betaald. De factuur 
wordt uitgegeven op de dag van levering, deellevering of gereedheid voor levering (afnameverplichting, 
standaard acceptatie). Wissels worden alleen geaccepteerd na speciale overeenkomst en zonder enige 
betalingskortingen. Disconto en kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ze moeten onmiddellijk 
door de opdrachtgever worden betaald. Voor tijdige indiening, protest, kennisgeving en teruggave van de 
wissel in het geval van niet-nakoming aanvaardt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid, voor zover hem 
of zijn plaatsvervangers geen opzet of grove nalatigheid ten laste worden gelegd.  
De opdrachtgever heeft de verplichting tot betaling per vooruitbetaling of onder rembours (plus de 
remboursementsprovisie) naar keuze van de opdrachtnemer zoals overeengekomen, als uit een beoordeling 
van de opdrachtgever door een kredietagentschap blijkt dat de opdrachtgever een geschiedenis heeft van 
negatieve betalingservaringen en de opdrachtgever om deze reden door het kredietagentschap wordt 
geclassificeerd als risicovol. Als risico wordt een  kredietwaardigheid van ten minste 2,5 volgens de Bürgel 
Score verstaan, wat betekent dat Bürgel in het verleden negatieve betalingservaringen heeft gehad met de 
opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft bij andere orders, kan de 
opdrachtnemer een vooruitbetaling eisen.  
De opdrachtgever kan alleen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen. Een 
opdrachtgever, die bij het handelsregister ingeschreven zakenman in de zin van het HGB [DE Wetboek van 
Koophandel] is, heeft echter geen recht op retentie en verrekening. De rechten volgens § 320 BGB [DE 
Burgerlijk Wetboek] blijven echter bestaan, zolang en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen 
volgens paragraaf VI 3 niet nagekomen is.  

IV. Betaalverzuim  
Als het nakomen van de verlangde betaling wegens een na het sluiten van de overeenkomst ingetreden of 
bekend geworden verslechtering van de vermogenssituatie van de opdrachtgever gevaar loopt, kan de 
opdrachtnemer vooruitbetaling en onmiddellijke betaling van alle openstaande, ook van de nog niet vervallen 
facturen eisen, nog niet geleverde producten behouden en de verdere arbeid aan nog lopende opdrachten 
opschorten. Deze rechten heeft de opdrachtnemer eveneens, als de opdrachtgever ondanks een aanmaning 
vanwege verzuim geen betaling verricht. Als betalingen worden uitgesteld of later verricht dan 
overeengekomen, wordt vanaf de datum van betaalbaarheid aan rente een bedrag van 1,5% per maand, echter 
ten minste 6% bovenop het actuele discontotarief van de Deutsche Bundesbank in rekening gebracht, zonder 
dat daar een aanmaning of ingebrekestelling voor nodig is.  

V. Levering  
De verzending verricht de opdrachtnemer voor de opdrachtgever op diens risico met de geboden 
zorgvuldigheid, maar hij is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De producten kunnen ook 
op kosten van de opdrachtgever worden verzekerd. Een verzekering moet echter alleen op uitdrukkelijke 
instructie van de opdrachtgever plaatsvinden.  

Levertermijnen zijn alleen geldig, wanneer zij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk worden bevestigd. Als 
de overeenkomst schriftelijk wordt afgesloten, dient tevens de bevestiging van de levertermijn schriftelijk te 
worden aangegaan.  

Als de opdrachtnemer met zijn betalingen in verzuim geraakt, dient hem eerst een passende nadere termijn te 
worden verleend. Na het vruchteloos verstrijken van de nadere termijn kan de opdrachtgever van de 
overeenkomst afzien. Dit laat § 361 BGB [DE Burgerlijk Wetboek] onverlet. Vergoeding van de schade 
wegens te late levering kan slechts verlangd worden tot het bedrag van de waarde van de opdracht (eigen 
betaling uitsluitend betaling vooraf en materiaal).  

Bedrijfsstoringen -zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als in dat van een toeleverancier – met name 
staking, uitsluiting, oorlog, oproer alsmede alle andere gevallen van force majeure, geven niet het recht tot 
opzegging van de contractuele relatie. Dit laat de beginselen over het wegvallen van de zakelijke grondslag 
onverlet.  

De opdrachtnemer heeft op de door de opdrachtgever geleverde clichés, manuscripten, ruwe materialen en 
andere objecten een retentierecht volgens § 369 HGB [DE Wetboek van Koophandel] tot aan de volledige 
nakoming van alle vervallen vorderingen uit de zakelijke relatie.  

De opdrachtnemer heeft het recht de artikelen te voorzien van zijn firmatekst, firmalogo en het bedrijfscodenummer. 
Alle artikelen worden door de opdrachtnemer gelabeld met het teken "vervaardigd door www.swedex.eu". De 
opdrachtgever verklaart hierbij akkoord te gaan dat zijn bestelde product, zoals weergegeven op de correctieafdruk en 
door hem vrijgegeven, ook met dit label wordt voorzien. 
Afhankelijk van de productietechniek kunnen meer-of minderleveringen tot 18% plaatsvinden. Bij 
verschillen in onderlinge hoeveelheid van apart geleverde artikelen kan daarover niet gereclameerd worden. 
De werkelijk geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.s 

§VI. Productpatent 
Bij het door de contractant in de handel gebrachte lamineerapparaat "pouchjet pro II” gaat het om een 
gepatenteerd product dat uitsluitend met de lamineerfolie van de contractant volgens de voorschriften kan 
worden bediend. Hierop zal de opdrachtgever bij contractafsluiting nadrukkelijk wijzen. Reclamaties als 
gevolg van falende compatibiliteit van het lamineerapparaat “pouchjet pro II” met lamineerfolie van andere 
fabrikanten zijn daarom uitgesloten. 
 
VI. Reclameren  
De garantie op onze producten bedraagt 1 jaar.  

De opdrachtgever dient in ieder geval te controleren of de geleverde producten volgens het contract zijn, 
alsmede de ter correctie doorgestuurde voorlopige en tussentijdse producten. Reclamaties zijn alleen 
geoorloofd binnen een week na ontvangst van de producten. Verborgen gebreken, die na het onmiddellijke 
onderzoek niet te vinden zijn, mogen slechts bij de opdrachtnemer worden geclaimd, indien de reclamatie 
binnen 6 maanden, nadat de producten de fabriek van levering hebben verlaten, bij de opdrachtnemer 
binnenkomt.  

Bij gerechtvaardigde reclamaties is de opdrachtnemer naar zijn eigen keuze met uitsluiting van andere 
aanspraken tot verbetering achteraf en/of vervangende levering verplicht, en wel tot het bedrag van de 
waarde van de opdracht, tenzij een toegezegde eigenschap ontbreekt of de opdrachtnemer of zijn uitvoerder 
opzet of grove nalatigheid te verwijten valt. Hetzelfde geldt voor het geval van een gerechtvaardigde 
reclamatie van de verbetering achteraf of vervangende levering. In geval van vertraagde, achterwege gelaten 
of mislukte verbetering achteraf of vervangende levering kan de opdrachtgever echter van de overeenkomst 
afzien. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer of zijn uitvoerder 
opzet of grove nalatigheid te verwijten valt. Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven geen 
recht op het reclameren van de gehele levering, tenzij de deellevering voor de opdrachtgever niet van belang 
is.  

Het risico voor eventuele fouten gaat met het persklaar verklaren over op de opdrachtgever, voor zover het 
niet gaat om fouten die pas zijn ontstaan of konden worden opgemerkt in de vervaardigingsprocedure die 
volgt op het persklaar verklaren. Hetzelfde geldt voor alle overige vrijgaveverklaringen van de 
opdrachtgever voor verdere vervaardiging. Als de opdracht te verrichten veredelingswerkzaamheden of 
verdere verwerking van drukwerk als onderwerp heeft, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de 
daardoor veroorzaakte schade aan het te veredelen of verder te verwerken product, voor zover de schade niet 
opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaak.  

Geringe afwijkingen van het origineel bij gekleurde reproducties in alle drukprocedés geven niet het recht tot 
reclameren. Hetzelfde geldt voor geringe afwijkingen tussen proefdruk en oplegdruk. Afwijkingen in de 
kwaliteit van papier, karton of ander materiaal dat de drukkerij verschaft is kunnen niet worden gereclameerd 
indien deze afwijkingen in de leveringsvoorwaarden van de toeleverancier geoorloofd verklaard zijn of 
indien zij een gevolg zijn van de druktechniek. Ook fouten die de opdrachtgever bij de controle van de 
drukproeven en proefdrukken over het hoofd heeft gezien kunnen niet worden gereclameerd.  

VII. Bewaren, Verzekering  
Modellen, grondstoffen, te bedrukken materiaal en ander voor hergebruik dienend materiaal alsmede 
halfproducten en kant-en-klare producten worden alleen na voorafgaande afspraak en tegen speciale 
vergoeding ook na de levertermijn bewaard. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk bij opzet en grove 
nalatigheid. De hierboven genoemde materialen worden, indien zij door de opdrachtgever ter beschikking 
zijn gesteld, tot aan de levertermijn met zorg behandeld. Voor beschadigingen is de opdrachtnemer alleen 
aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid.  

Als het hierboven genoemde materiaal moet worden verzekerd, dient de opdrachtgever zelf voor verzekering 
te zorgen.  

Als de opdrachtnemer opdracht heeft gekregen voor het ontwerp of de vormgeving van layouts of drukfolies, 
blijft de opdrachtnemer eigenaar van de uit zijn vormgevingsprestatie af te leiden rechten. Voor gebruik van 
de vormgevingsprestatie door derden is de - tegen betaling – verleende toestemming van de opdrachtnemer 

vereist. De opdrachtgever heeft geen aanspraak op vrijgave van de door de opdrachtnemer vormgegeven 
layouts of drukfolies. 
 
VIII. Eigendom, auteursrecht  
De door de opdrachtnemer voor de vervaardiging van het contractuele product gebruikte bedrijfsmaterialen, 
met name films, clichés, lithografieën, drukplaten en staande zetsels, blijven, ook al worden ze apart in 
rekening gebracht, eigendom van de opdrachtnemer en worden niet uitgeleverd.  

De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, als door de uitvoering van zijn opdracht rechten, met name 
auteursrechten van derden, worden geschonden. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te vrijwaren voor 
alle claims van derden wegens zo'n rechtsschending.  

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voorbeelden van de door de opdrachtnemer voor hem vervaardigde en/of 
bedrukte producten worden gebruikt als leermateriaal en/of voor reclamedoeleinden. De instemming omvat het gebruik 
van de lay-out (inclusief de firmanaam, logo, foto enz. van de opdrachtgever) voor soortgelijke producten als 
leermateriaal en/of voor reclamedoeleinden. 
 
IX. Eigendomsvoorbehouden  
Onze leveringen vinden uitsluitend plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas over op de 
opdrachtgever, als hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van onze productenleveringen heeft voldaan. Dat 
geldt ook, als de aankoopprijs voor bepaalde, door de opdrachtgever genoemde leveringen van producten is 
betaald. Bij een lopende rekening geldt de voorbehouden eigendom als zekerheid voor onze 
saldovorderingen.  

De opdrachtgever is gerechtigd, de geleverde producten in het gewone goederenverkeer te verkopen. 
verpanding en overdracht tot zekerheid zijn hem verboden. Van verpanding of een andere belemmering van 
onze rechten door derden dient de opdrachtgever ons onverwijld op de hoogte te stellen. Als de 
opdrachtgever de door ons geleverde producten verkoopt, staat hij hierdoor reeds nu tot aan de volledige 
delging van al onze vorderingen uit levering van de  producten, de vorderingen tegen zijn afnemer die voor 
hem uit de verkoop voortvloeien met alle nevenafspraken aan ons af. Als wij daarom vragen, is de 
opdrachtgever verplicht om de afstand aan derden als kopers bekend te maken en ons de voor het claimen 
van onze rechten benodigde inlichtingen te verstrekken en de bijbehorende stukken te overhandigen.  

Als de ten gunste van de opdrachtnemer overeengekomen zekerheden de nog openstaande vorderingen met 
meer dan 20% te boven gaan, geeft de opdrachtnemer desgewenst desbetreffende zekerheden naar zijn keuze 
vrij.  

X. Opdrachten op afroep  
Bij opslag van de goederen op verzoek van de klant, gaat het risico over naar de opdrachtgever. Het risico 
van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de gekochte goederen gaat bij opslag over naar de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft in geval van "overmacht" en "transport en bedrifsstoringen" niet het 
recht om zich terug te trekken uit zijn contractuele verplichtingen. Bestellingen op afroep worden, indien 
geen andere leverdatum schriftelijk is overeengekomen,  uiterlijk 12 maanden na het plaatsen van de 
bestelling geleverd. 
 
XI. Verplichting tot medewerking  
De opdrachtgever is verplicht, alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde opgaven te doen en alle 
voor het uitvoeren van de opdracht benodigde stukken ter beschikking te stellen. Als de opdrachtgever zijn 
verplichting tot medewerking ondanks schriftelijke aanmaning niet mocht nakomen, is de opdrachtnemer 
gerechtigd van de opdracht af te zien. De opdrachtgever is in dat geval verplicht tot schadevergoeding.  

De opdrachtgever verbindt zich ertoe te drukken stukken tijdig volgens de afspraak bij de opdrachtnemer aan 
te leveren. Indien in de overeenkomst geen andere termijn overeengekomen werd, geldt een termijn van zes 
weken vanaf de toekenning van de opdracht. Bij niet-nakoming van de termijnen kan levering binnen de 
termijn van de productiegoederen door de opdrachtnemer niet plaatsvinden. De opdrachtnemer behoudt zich 
voor bij niet-nakoming van termijnen een aanbetaling van 50% te berekenen of om, in plaats van de 
specifieke bedrukte goederen, niet-specifieke onbedrukte goederen te leveren voor dezelfde orderwaarde 
(bijv. in transparante uitvoering, zonder specifieke opmaak, in standaard drukbreedte en/of -formaat). 

 
XII. Plaats van levering, Forum, Geldigheid  
De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank bij geschillen is Essen (kanton- / 
arondissementsrechtbank Essen, Zweigertstr. 52, 45130 Essen). De Duitse wetgeving is van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is te allen tijde uitgesloten. Een eventuele niet-
uitvoerbaarheid van een of meer bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 
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