
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen van Metapol en maken onderdeel
uit van alle overeenkomsten tussen Metapol en
Afnemer.

2. Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet
van toepassing en worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing wordt
verklaard of vernietigd, blijven de overige voor-
waarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle door Metapol gedane aanbiedingen zijn

vrijblijvend, tenzij de aanbieding een termijn van
aanvaarding vermeldt.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-
komen, zijn alle in de aanbieding genoemde
prijzen gebaseerd op levering ‘af fabriek’ van
Metapol, conform Incoterms 2000. De prijzen
zijn exclusief emballage, opslagkosten en om-
zetbelasting.

Artikel 3. Prijswijzigingen
1. Metapol is gerechtigd om na het aanbod of de

totstandkoming van de overeenkomst optre-
dende prijswijzigende omstandigheden, waar-
onder begrepen stijgingen van inkoopprijzen,
loon-, transport-, opslag- of energiekosten,
belastingen en overige heffingen van over-
heidswege, verzekeringspremies, alsmede wij-
zigingen in de valutaverhoudingen, volledig
aan de Afnemer door te berekenen, ongeacht
of deze omstandigheden voorzienbaar waren.
Afnemer is in zulks geval bevoegd de overeen-
komst te ontbinden.

Artikel 4. Levering
1. De levering van het gekochte geschiedt ‘af fa-

briek’ van Metapol conform Incoterms 2000.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

vindt het transport van het gekochte plaats
voor rekening en risico van Afnemer.

3. Emballage, waaronder begrepen pallets en
containers, blijft - voor zover niet bestemd
voor éénmalig gebruik - eigendom van Meta-
pol. Afnemer zendt de emballage na ont-
vangst van het gekochte onverwijld op eigen
rekening aan Metapol retour.

4.  Indien de Leverancier weet of behoort te
weten dat de zaken niet, niet tijdig of anders-
zins niet conform hetgeen is overeengekomen
zullen plaats vinden, stelt zij Metapol daarvan
onverwijld schriftelijk op de hoogte, onder ver-
melding van de redenen.

5. Overschrijding van de overeengekomen lever-
tijd geeft in geen geval recht op schadever-
goeding, noch heeft Afnemer in zulks geval
de bevoegdheid de overeenkomst te ontbin-
den, de ontbinding daarvan te vorderen of de
nakoming van de verplichtingen voortvloei-
ende uit de overeenkomst op te schorten.

6. Indien het gekochte na het verstrijken van de
levertijd niet door Afnemer in ontvangst is ge-
nomen, is Metapol gerechtigd deze zaken
voor rekening en risico van Afnemer op te
slaan.

7.  De door Metapol verrichtte wegingen en me-
tingen van de voor Afnemer bestemde zaken
zijn doorslaggevend. Desgewenst kan Afne-
mer voor eigen rekening ter controle bij de
wegingen en metingen aanwezig zijn.

8. Metapol is gerechtigd de zaken in gedeelten

te leveren, tenzij aan deellevering geen zelf-
standige waarde toekomt. Metapol is gerech-
tigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
Door de afnemer bij Metapol bestelde zaken
kunnen tevens door een derde aan de afne-
mer geleverd worden, hetzij in naam en voor
rekening van Metapol, hetzij in naam en voor
rekening van deze derde.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven ei-

gendom van Metapol todat alle bedragen die
Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken,
evenals alle overige bedragen die Afnemer
wegens het tekortschieten in haar betalings-
verplichting verschuldigd is, volledig aan Me-
tapol zijn voldaan.

2.  Indien Afnemer (mede) uit de door Metapol 
geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt
Afnemer die zaak slechts voor Metapol en
houdt Afnemer de nieuw gevormde zaak voor
Metapol, totdat Afnemer alle uit hoofde van
de overeenkomst verschuldigde bedragen
heeft voldaan. Metapol heeft in dat geval tot
het moment van volledige voldoening door de
Afnemer alle rechten als eigenaar van de
nieuw gevormde zaak.

Artikel 6. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging

van zaken die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op Afnemer over op het moment
waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht
van Afnemer zijn gebracht.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling door Afnemer dient te geschieden

binnen 15 dagen na factuurdatum op de door
Metapol aangegeven wijze.

2. Afnemer is nimmer bevoegd zich tegenover
Metapol te beroepen op verrekening of beta-
ling op te schorten.

3. Indien Afnemer enig door hem verschuldigd
bedrag niet binnen de overeengekomen beta-
lingstermijn voldoet, raakt zij in verzuim zon-
der dat een ingebrekestelling vereist is.
Afnemer is vanaf het moment dat zij in ver-
zuim verkeert over het openstaande bedrag
de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel
6:119a BW verschuldigd.

4. Indien Afnemer na aanmaning of ingebreke-
stelling door of namens Metapol nalatig blijft
de vordering te voldoen, is Metapol gerech-
tigd de vordering ter incasso uit handen te
geven. In zulks geval is Afnemer tevens ge-
houden alle door Metapol gemaakte gerech-
telijke en buitengerechtelijke kosten te
vergoeden.

Artikel 8. Klachten
1. Afnemer is verplicht het geleverde onverwijld

na de aflevering ervan te keuren.
2. Afnemer verliest het recht om zich er op te

beroepen dat het geleverde niet aan de over-
eenkomst beantwoord, indien hij niet binnen
tien werkdagen na aflevering Metapol schrif-
telijk van de tekortkoming op de hoogte heeft
gesteld, onder opgave van de aard en om-
vang ervan.

3. Reclamaties door Afnemer geven haar nim-
mer het recht haar betalingsverplichtingen op
te schorten.

4. Tenzij Metapol daartoe schriftelijk toestem-
ming heeft verleend, is zij niet verplicht re-
tourzendingen van Afnemer te aanvaarden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Metapol is uitsluitend aansprakelijk voor

schade die Afnemer lijdt die het rechtstreeks
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
van Metapol. Enkel die schade waartegen
Metapol verzekerd is en tot de hoogte waar-
toe de verzekeraar van Metapol in dergelijk
geval tot uitkering  overgaat, komt voor ver-
goeding in aanmerking.  

2.  Metapol is in geen geval aansprakelijk voor
in- directe en/of gevolgschade, waaronder be-
grepen winstderving.

Artikel 10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekort-

koming in de nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die niet
aan Metapol kan worden toegerekend, omdat
zij niet te wijten is aan schuld van Metapol,
noch krachtens de wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor reke-
ning van Metapol komt.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: ge-
brek aan personeel aan de zijde van Metapol,
ziekte van personeel van Metapol stakingen en
verlate aanlevering van zaken door toeleveran-
ciers van Metapol.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van
de uit de overeenkomst voortvloeiende ver-
plichtingen door Metapol geheel of gedeelte-
lijk opgeschort voor de duur van de
overmacht, zonder dat Metapol tot enige scha-
devergoedingen gehouden is.

4. Indien de situatie van overmacht dertig dagen
heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd
de overeenkomst door middel van een schrifte-
lijke kennisgeving zonder gerechtelijke tussen-
komst te beëindigen.

Artikel 11. Ontbinding
1. Metapol is gerechtigd de overeenkomst zonder

enige aanmaning of ingebrekestelling  en zonder
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk,
met onmiddelijke ingang te ontbinden, indien:

a. door Afnemer surséance van betaling is aange-
vraagd;

b. aan Afnemer surséance van betaling is ver-
leend;

c. Afnemer haar failissement heeft aangevraagd;
d. Afnemer in staat van failissement wordt ver-

klaard;
e. de onderneming van Afnemer wordt geliqui-

deerd;
f. Afnemer haar onderneming staakt;
g. op een aanmerkelijk deel van het vermogen

van Afnemer beslag wordt gelegd; dan wel in-
dien Afnemer anderzijds niet langer in staat
moet wordt geacht de verplichtingen uit  deze
overeenkomst te kunnen nakomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op de overeenkomst tussen Metapol en Afne-

mer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toe-

passing.
3. Alle geschillen die voortvloeiende uit de over-

eenkomst tussen partijen ontstaan, zullen uit-
sluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de rechtbank Zwolle.
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