
Algemene voorwaarden van Fris Karton BV 
(KvK: 17059632) 

 
artikel 1.  Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de 

navolgende betekenis gebruikt, ten zijn anders is aangegeven. 
- Fris Karton: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fris 

Karton B.V. met KvK-nummer: 17059632. 
- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
- Klant: iedere (rechts)persoon die met Fris Karton in onderhandeling treedt 

en/of overeenkomsten aangaat met Fris Karton. 
- Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot het leveren van zaken en/of 

diensten door Fris Karton aan de Klant. 
 
artikel 2.  Algemeen 
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle 

rechtsverhoudingen met betrekking tot de verkoop en levering van zaken en/of 
diensten door of vanwege Fris Karton alsmede de uitvoering daarvan. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Afwijking en aanvulling van de Algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien 
partijen schriftelijk (waaronder ook te verstaan digitale correspondentie) 
uitdrukkelijk anders overeen komen en doet geen afbreuk aan de 
toepasselijkheid van de (overige) bepalingen van de Algemene voorwaarden.  

4. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden partijen niet 
hebben kunnen binden, om welke reden dan ook, laat dit toepasselijkheid van de 
overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverlet. 

5. Fris Karton behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn nadat Fris 
Karton de Klant een exemplaar van de nieuwe algemene voorwaarden heeft 
toegezonden. 
 

artikel 3.  Totstandkoming  
1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Fris Karton zijn vrijblijvend en binden Fris 

Karton niet. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Fris Karton zulks 
heeft bevestigd, dan wel zodra Fris Karton een aanvang neemt met de uitvoering 
van de Overeenkomst.  

2. Fris Karton kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden 
indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, 
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevat(ten). 

3. Fris Karton is bevoegd voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in 
te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend. 
Voor zover mogelijk zal Fris Karton met de Klant in overleg treden. 

 
artikel 4.  Prijzen en betalingen   
1. Alle door Fris Karton opgegeven prijzen betreffen prijzen in euro’s, 

inclusief/exclusief verzendkosten en exclusief BTW en andere van 
overheidswege verplichte heffingen. 

2. Voor de door Fris Karton aan de Klant te leveren zaken / diensten, gelden de 
prijzen zoals die op het tijdstip van levering / uitvoering door Fris Karton worden 
gehanteerd. Op verzoek van de Klant zal Fris Karton een opgave doen van die 
prijzen. 

3. Fris Karton kan prijsverhogingen, onder meer ten gevolge van wettelijke 
maatregelen, wijzigingen in valuta, verhoging van grondstofprijzenetc. aan de 
Klant doorberekenen, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst en na 
de levering. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fris Karton niet tot het verrichten van 
een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 

5. Betaling van de factuurbedragen dient te geschieden op de door Fris Karton aan 
te geven wijze binnen de op de factuur gestelde termijn, welke termijn 
kwalificeert als een fatale termijn. De Klant komt niet het recht van verrekening, 
opschorting of anderszins een recht waarbij niet het gehele factuurbedrag 
daadwerkelijk wordt betaald, toe. 

6. Fris Karton is gerechtigd om vooruitbetaling te vorderen, dan wel anderszins 
voldoende zekerheid voor de nakoming van de (betalings-)verplichtingen te 
verlangen. Indien de Klant niet bereid is op verlangen van Fris Karton zekerheid 
te verschaffen, komt Fris Karton het recht toe de Overeenkomst te ontbinden, 
zulks onverminderd het recht van Fris Karton om vergoeding van schade te 
vorderen. 

7. Indien de Klant, om welke reden dan ook, in gebreke is ten aanzien van de op 
haar jegens Fris Karton rustende (betalings-)verplichting(en), komt Klant direct 
van rechtswege in verzuim te verkeren. Alsdan is de Klant ook direct de 
wettelijke handelsrente met een opslag van 2% verschuldigd. Tevens is de Klant 
alsdan gehouden aan Fris Karton de buitengerechtelijke incassokosten en 
(indien van toepassing) de gerechtelijke en executiekosten te vergoeden. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde 
hoofdsom, zulks met een minimum van € 250,--. Voornoemde rente is de Klant 
ook verschuldigd over de buitengerechtelijke incassokosten. 

 
artikel 5.  Annulering / tussentijdse beëindiging Overeenkomst 
1. Indien de Klant een order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden tot 

betaling van alle reeds voor uitvoering gemaakte kosten, alsmede de door Fris 
Karton geleden schade wegens winstderving, welke kosten en schade door Fris 
Karton worden begroot. 

2. In de gevallen waarin de Overeenkomst (tussentijds) eindigt, waaronder 
genomen de ontbinding, vernietiging of nietigheid van de Overeenkomst, heeft 
Fris Karton het recht de nog te leveren zaken te annuleren, dan wel op te 
schorten en het reeds geleverde als eigendom terug te vorderen indien op de 
Klant nog enige (betalings-)verplichting jegens Fris Karton rust, zulks 
onverminderd het Fris Karton toekomende recht om aanvullend een vergoeding 
van schade te vorderen. 

3. In het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst, is iedere 
vordering van Fris Karton op de Klant direct – zonder ingebrekestelling – 
opeisbaar. 

 
artikel 6.  Levertijden en levering 
1. Alle door Fris Karton opgegeven levertijden gelden als een verwachting en 

kunnen door de Klant niet als bindend en/of fatale termijn worden beschouwd. 
Overschrijding hiervan geeft de Klant geen recht op ontbinding van de 
Overeenkomst of op schadevergoeding.  

2. Fris Karton heeft het recht orders in gedeelten uit te leveren. 
3. Geringe afwijking in kleur bij kleurendruk geeft de Klant nimmer het recht een 

levering af te keuren. 
4. Formaten van golfkartonnen dozen zijn ten alle tijde inwendige formaten (lengte 

x breedte x hoogte). Bij golfkartonnen platen loopt de eerst vermelde maat 
evenwijdig aan de golfrichting. Op elk afzonderlijk formaat is een tolerantie van 4 
mm plus of minus toegestaan. Beoordeling geschiedt naar een gemiddelde uit 
de levering en niet naar een enkel exemplaar. 

5. Fris Karton wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben wanneer de afwijking 
in aantal niet meer dan 10% naar boven of beneden bedraagt. 

6. Indien het voor Fris Karton niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in 
de invloeds- en/of risicosfeer van de Klant, zaken te leveren dan behoudt Fris 
karton zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de Klant op te 
slaan. De kosten van opslag bedragen minimaal € 200,- per dag, dan wel de 
kosten die door Fris Karton aantoonbaar zijn gemaakt.  

 
artikel 7.  Overmacht 
1. Fris Karton is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fris Karton geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor Fris Karton niet in staat is haar verplichtingen na te 
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fris Karton of van derden daaronder 
begrepen. Fris Karton heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien 
de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 
Fris Karton haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Fris Karton kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 
dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voorzoveel Fris Karton ten tijde van het intreden van overmacht haar 
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fris Karton gerechtigd om het reeds 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst.  

 
artikel 8.  Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Fris Karton in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven 

eigendom van Fris Karton tot het moment van betaling van al hetgeen de Klant 
aan Fris Karton verschuldigd is. 

2. Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij Fris Karton rust, is 
de Klant gehouden de zaken op dusdanige wijze op te slaan dat te allen tijde 
volledig duidelijk is dat het zaken in eigendom aan Fris Karton toebehorende 
betreft. 

3. Door Fris Karton geleverde zaken mogen niet worden verplaatst en/of aangepast 
en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd 
om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken over te dragen en/of te 
bezwaren met enig (beperkend) recht. Partijen beogen in dit kader 
goederenrechtelijke wering ex artikel 3:83 lid 2 BW.  

4. De Klant verstrekt met de totstandkoming van de Overeenkomst aan Fris Karton 
een onherroepelijke volmacht om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te 
(doen) nemen en al datgene te doen wat daaraan dienstig is, waar deze zaken 
zich ook bevinden.  

 
artikel 9.  Garanties, onderzoek en reclames 
1. De door Fris Karton te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en 

normen die daaraan gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik 
in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing 
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.  

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als 
gevolg van onoordeelkundig gebruik of onjuiste opslag door/namens Klant.  

3. De Klant is gehouden te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de 
Overeenkomst, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking 
worden gesteld. Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uren na levering 
schriftelijk aan Fris Karton te worden gemeld. Overige gebreken dienen binnen 
24 uren nadat deze zijn vastgesteld of redelijkerwijze vastgesteld hadden 
kunnen worden, schriftelijk gemeld te worden. De Klant dient Fris Karton in de 
gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. 

4. Reclames over facturen dienen binnen zes dagen na verzenddatum van de 
factuur schriftelijk aan Fris Karton kenbaar te zijn gemaakt. 

5. Bij gebreke van een tijdige reclamatie wordt geacht dat de Klant de zaken en/of 
factuur heeft goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door Fris 
Karton in behandeling genomen en komt de Klant geen recht meer toe op 
herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal Fris Karton de gebrekkige 
zaak ter keuze van Fris Karton, vervangen, zorgdragen voor herstel daarvan of 
voor restitutie van het factuurbedrag dat is gemoeid met de zaak. In geval van 
vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Fris Karton te 
retourneren en het eigendom daarover aan Fris Karton te verschaffen.  



Algemene voorwaarden van Fris Karton BV 
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artikel 10.  Aansprakelijkheid 
1. Fris Karton is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, zulks met 

inbegrip van gevolgschade, een en ander behoudens gevallen van opzet en/of 
grove schuld. 

2. In alle gevallen waarin Fris Karton wel aansprakelijk is voor geleden schade, dan 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van enkel directe schade en 
wel gemaximeerd tot het door Fris Karton onder de door Fris Karton gesloten 
verzekering verzekerde en aan Fris Karton uitgekeerde bedrag, dan wel tot de 
factuurwaarde van de schadeveroorzakende zaken en/of diensten, althans tot de 
waarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft, zulks naar keuze van Fris Karton.  

 
artikel 11.  Ontbinding 
1. Indien de klant: 

a. in staat van faillissement is verklaard, dan wel een daartoe strekkend verzoek 
bij de rechtbank aanhangig is, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot 
surséance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte) van haar vermogen 
beslag wordt gelegd, 

 b.  komt te overlijden of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld, 
 c. enige uit kracht der wet of overeenkomst op haar rustende verplichting niet 

nakomt, 
 d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte 

daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of 
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de 
doelstelling van het bedrijf, dan heeft Fris Karton door het enkel plaatsvinden 
van een van de bovengenoemde omstandigheden het recht de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd het recht op 
vergoeding van schade. 

2. De Klant is verplicht Fris Karton direct na kennisname van een van de 
voornoemde situaties in kennis te stellen én zulks schriftelijk aan Fris Karton te 
bevestigen. Voorts verplicht de Klant zich ertoe om derde partijen onmiskenbaar 
en uitdrukkelijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Fris Karton.  

3. In geval van de ontbinding van de Overeenkomst, zal Klant de zaken waarvan 
de eigendom bij Fris Karton rust binnen vijf dagen te rekenen vanaf de dag van 
ontbinding retourneren.  

 
artikel 11.  Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van zaken en 

diensten berusten volledig bij Fris Karton en worden nimmer (mee) 
overgedragen aan de Klant. Alle door Fris Karton bekend gemaakte intellectuele 
eigendomsrechten en auteursrechten mogen niet door de Klant worden gebruikt, 
verveelvoudigd, geopenbaard of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden 
gebracht, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete ad € 250,- per 
overtreding, te vermeerderen met € 150,-- voor iedere dag dat de schending 
voortduurt. 

2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten 
ontstaan, dan behoren deze rechten toe aan Fris Karton. Zo nodig zal de Klant 
deze rechten overdragen aan Fris Karton en daartoe alle medewerking verlenen.  

 
artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen 
1.  De rechter in de vestigingsplaats van Fris Karton is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Op de 
Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
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