
Artikel 1: Algemeen
1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “Olpa” 

en/of “ons” wordt daarmee aangeduid de statutair te 
Hank gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “Olpa Hank B.V.”.

1.2 De wederpartij van Olpa bij de transacties waarop deze 
algemene voorwaarden betrekking hebben wordt hierna 
aangeduid als “de wederpartij”.

Artikel 2: Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. 

te Tilburg, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
verkopen en leveringen van zaken en diensten van Olpa.

2.2 Door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn 
slechts van toepassing voor zover deze niet in strijd 
zijn met de onderhavige voorwaarden en Olpa die 
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.

Artikel 3: Aanbieding, offertes en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van zaken en diensten door Olpa 

geschieden in het algemeen vrijblijvend en kunnen 
slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het 
doen van een nader aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld.

3.2 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven voor speciale 
aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde 
hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen 
wordt het recht voorbehouden de prijs aan te passen. 
Op bestelde aantallen van speciaal aangemaakte 
producten geldt een voorbehoud van meer− of 
minderlevering van 10%. 

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand na een 
schriftelijke aanvaarding door Olpa van een door de 
wederpartij gegeven opdracht en/of geplaatste order, 
danwel nadat Olpa met de uitvoering overeenkomstig 
de gegeven opdracht en/of order is begonnen. 

Artikel 4: Annulering, aanpassing en beëindiging
4.1 Olpa is gerechtigd een door haar met de wederpartij 

gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij 
aan de wederpartij enige vergoeding verschuldigd 
te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de 
toeleverancier van desbetreffende zaken of in het geval 
de toeleverancier anderszins jegens Olpa te kort schiet 
in de nakoming van zijn leveringsverplichting. 

4.2 Olpa behoudt zich te allen tijde het recht voor geringe 
afwijkingen in de door haar aangeboden en/of verkochte 
zaken dan wel in de samenstelling daarvan door te 
voeren.

4.3 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Olpa alle 
voor de uitvoering van die overeenkomst redelijkerwijs 
door Olpa reeds gemaakte kosten te vergoeden, 
onverminderd het recht van Olpa op vergoeding wegens 
winstderving en de uit de annulering voortvloeiende 
kosten, schaden en interessen.

4.4 Onverminderd haar overige rechten is Olpa ingeval van 
faillissement, surséance of liquidatie van de wederpartij 
gerechtigd de overeenkomst zonder ingebreke stelling 
en zonder schadeplichtig te zijn of worden, onmiddellijk 
te ontbinden.  

Artikel 5: Prijzen, tarieven en kosten
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle prijzen, 

tarieven en kosten exclusief BTW.
5.2 De wijze van emballage en verzending wordt door Olpa 

bepaald en de daaraan verbonden kosten zijn door de 
wederpartij verschuldigd. Emballage− en verzendkosten 
zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.

5.3 Olpa is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van 
de overeenkomst de overeengekomen prijs naar 
evenredigheid te wijzigen indien de kostprijsbepalende 
factoren, zoals lonen, prijzen, invoerrechten, 
valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen en 
in het algemeen alle overheidsmaatregelen, al dan 
niet voorzienbaar op het moment van de aanbieding 
c.q. bevestiging, wijzigingen ondergaan, een en ander 
met inachtneming van ter zake geldende wettelijke 
voorschriften. Ingeval van prijsverhoging van meer 
dan 50 % binnen één maand na het totstandkomen 
van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Levering
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt 

de levering plaats op “ EX Works (EXW) “ conditie, 
overeenkomstig de jongste versie van de Incoterms.

6.2 Indien franco levering van de zaken is overeengekomen, 
geschiedt de verzending op de voor Olpa goedkoopste 
wijze. Als de wederpartij een andere verzendingswijze 
wenst, komen de hogere kosten voor haar rekening.

6.3 Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor 
rekening en risico van de wederpartij.

6.4 De wederpartij is verplicht de zaken bij eerste 
aanbieding in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan 
de wederpartij aansprakelijk is voor alle daaruit 
voortvloeiende kosten.

Artikel 7: Levertijd en (na)leveringstermijn
7.1 De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering 

en is nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Olpa heeft het recht om na het verstrijken van de 
opgegeven levertermijn de zaken alsnog binnen een 
redelijke naleveringstermijn te leveren.

7.3 Bij overschrijding van de (naleverings)termijn dient Olpa 
schriftelijk ingebreke te worden gesteld.

7.4 In geval van overmacht harerzijds is Olpa gerechtigd 
zoveel later te leveren als de overmacht duurt. 

Artikel 8: Betaling
8.1 Betaling van facturen van Olpa dient zonder enige 

korting of aftrek te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum ten kantore van Olpa of op een door 
Olpa aan te wijzen bankrekening. Het recht van 
de wederpartij om zich op verrekening of op een 
opschortingsrecht te beroepen wordt uitgesloten.

8.2 Bij levering van zaken of diensten in gedeelten is Olpa 
gerechtigd ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.3 Olpa heeft steeds het recht vooruitbetaling van de 
gehele order te vorderen of te leveren onder rembours.

8.4 De wederpartij is van rechtswege in verzuim door het 
enkel verstrijken van de betalingstermijn. Een nadere 
sommatie of ingebreke stelling is hiertoe niet vereist.

8.5 Vanaf het moment van intreden van verzuim is de 
wederpartij vertragingsrente ad 1% per maand of een 
gedeelte van een maand over het factuurbedrag tot aan 
de dag der algehele voldoening aan Olpa verschuldigd. 
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag 
waarover de rente wordt berekend vermeerderd met 
de over dat jaar verschuldigde rente. Een en ander 
onverminderd de verdere rechten van Olpa.

8.6 Alle buitengerechtelijke kosten die Olpa moet maken 
in verband met de niet nakoming door de wederpartij 
van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, 
zijn voor rekening van de wederpartij. In geval van niet 
tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten 
tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een 
minimum van EUR 125,−−bedragen.

8.7 Iedere betaling van de wederpartij, waaronder 
begrepen iedere betaling door derden van door de 
wederpartij verschuldigde bedragen, strekt primair tot 
voldoening van de door de wederpartij verschuldigde 
buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot de 
verschenen rente en wordt daarna in mindering 
gebracht op de lopende rente en naar vrije keuze van 
Olpa openstaande vordering(en).

8.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of 
surceance van betaling van de wederpartij, zijn de 
vorderingen van Olpa op de wederpartij onmiddellijk 
opeisbaar.

Artikel 9: Reclames
9.1 De wederpartij moet reclames betreffende afgeleverde 

zaken en verrichte diensten met bekwame spoed 
maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na aflevering 
schriftelijk aan Olpa opgeven. Bij aflevering niet 
zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 
werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 
maand na aflevering op te geven. Geringe in de handel 
toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden 
afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, 
finish, maat(voering), afwerking e.d. kunnen geen grond 
voor reclame opleveren.

9.2 Reclames na het verstrijken van de in dit artikel 
genoemde termijnen zijn niet meer ontvankelijk.

9.3 Reclames als bedoeld in dit artikel zijn slechts mogelijk 
voor zover de wederpartij de zaken niet in gebruik heeft 
genomen, heeft be− of verwerkt, of op een andere wijze 
daarover heeft beschikt.

9.4 Het retour zenden van afgeleverde zaken geschiedt 
geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Olpa aan de wederpartij geleverde en te 

leveren zaken blijven uitsluitend  eigendom van Olpa 
totdat alle vorderingen die Olpa op de wederpartij heeft 
of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die 
voorvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde 
vorderingen, volledig zijn voldaan.

10.2 Indien een door Olpa geleverde zaak, waarvan Olpa 
een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in 
een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst 
het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, 
indien dat recht ter zake daarvan voor Olpa gunstiger 
bepalingen bevat.

10.3 Zolang er op de door Olpa geleverde zaken een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag de  wederpartij deze 
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; 
meer in het bijzonder is het aan de wederpartij niet 
toegestaan om in voornoemde omstandigheid de zaken 
in het kader van enige financiering te bezwaren.

10.4 De wederpartij moet Olpa onmiddellijk mededeling 
doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden 
om zaken waarop Olpa enig of mede−eigendomsrechten 
kan doen gelden, in hun macht te krijgen. 

10.5 De wederpartij verleent Olpa reeds nu het recht om 
in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden 
waar de eigendommen van Olpa zich bevinden om de 
eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

10.6 De wederpartij is verplicht de zaken van Olpa met de 
nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk 
herkenbaar eigendom van Olpa te bewaren.

10.7 De wederpartij heeft de verplichting om er voor zorg te 
dragen dat de zaken van Olpa, onder meer met het oog 
op de kwaliteitsborgingcriteria en traceerbaarheid van 
goederen in de productieketen, niet worden vermengd 
met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt Olpa 
vermoed mede−eigenaar van de vermengde voorraad 
zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de 
oorspronkelijk door Olpa geleverde zaken.  

10.8 In geval van bewerking of verwerking van de zaken 
door of namens danwel bij de wederpartij, wordt dat 
geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van Olpa en 
verkrijgt Olpa het mede−eigendomsrecht in de nieuwe 
ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de 
oorspronkelijk door Olpa geleverde zaken.

10.9 Indien Olpa geen beroep kan doen op haar (mede)
eigendomrechten omdat de zaken zijn vermengd, 
verwerkt of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de 
daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan 
Olpa te verpanden.

10.10 Olpa is ook dan gerechtigd om de goederen waarop 
zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, 
wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit Olpa 
redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de 
zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer 

de betaling nog niet opeisbaar is.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Olpa geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Olpa niet in 
staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder 
in ieder geval begrepen stakingen in het bedrijf, 
vervoersstoringen, brand, tekort aan arbeidskrachten 
al dan niet door ziekte, verzuim en/of tekortkoming 
door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, vertraging 
of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging 
van− of defecten aan voor de opdracht essentiële 
bedrijfsmiddelen van Olpa.

     

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Olpa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard 

dan ook, gevolg− en vertragingsschade, geleden door 
de wederpartij of derden verband houdende met het 
gebruik, bezit dan wel defecten aan de geleverde zaken, 
een en ander behoudens opzet of grove schuld van haar 
leidinggevende functionarissen.

12.2 Mocht Olpa op het vorige lid van dit artikel geen 
beroep toekomen, dan is Olpa slechts aansprakelijk 
voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt 
door haar verzekering. Olpa is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, 
bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade), 
voor hulppersonen, voor overschrijding van een termijn 
of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.

12.3 Indien de verzekeraar van Olpa om enige reden niet tot 
uitkering overgaat, danwel de schade niet door haar 
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt 
tot het factuurbedrag (ex. BTW) van het goed/de zaken/
de dienst(en) waar de schade door is ontstaan.

12.4 Indien Olpa voor enige schade waarvoor zij krachtens 
deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk 
is, door derden mocht worden aangesproken, dan 
vrijwaart de wederpartij Olpa volledig. De wederpartij 
is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelde 
aanspraken van derden jegens Olpa voortvloeien.

Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1 Olpa danwel haar toeleveranciers behoud(t)(en) alle 

rechten van intellectuele eigendom op de door haar/
hen geleverde zaken, diensten, tekeningen, ontwerpen 
en schetsen. Ongeacht of hier kosten voor in rekening 
zijn gebracht blijven deze eigendom van Olpa danwel 
haar toeleveranciers en mogen zonder haar/hun 
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, 
nagemaakt, en in geval van tekeningen, ontwerpen en 
schetsen, niet aan derden worden getoond of op een 
andere wijze worden gebruikt.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting 
steeds Nederlands recht van toepassing. Het Weens 
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die direct of indirect voorvloeien uit de 
overeenkomst en deze voorwaarden zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse 
rechter. Indien het geschil behoort tot de competentie 
van de rechtbank, is de Rechtbank te ‘s−Hertogenbosch 
bij uitsluiting bevoegd. 
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