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Inleiding:
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door ons zijn geslo-
ten met onze opdrachtgevers en/of kopers, die met de inhoud daarvan bekend zijn of redelijkerwijze 
geacht kunnen worden bekend te zijn.
Indien de opdrachtgever en/of koper éénmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis 
van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan 
worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende door 
ons te sluiten overeenkomst.
Art. 1 Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd zolang wij de order niet hebben beves-
tigd of uitgevoerd. Bij aanbiedingen en/of leveringen volgens monsters geldt het monster slechts ter 
vaststelling doorsneden hoedanigheid.
Aanbiedingen en/of leveringen geschieden steeds met een tolerantie zoals omschreven  
in Art. 8. Mondelinge toezeggingen, opdrachten en afspraken binden ons niet dan nadat en voor zover 
dit door ons schriftelijk is bevestigd.
Art. 2 Risico en aansprakelijkheid
Door ons mondeling of schriftelijk verstrekte richtlijnen, gegevens, berekeningen en adviezen omtrent 
kwaliteit, eigenschappen, bestendigheid en duurzaamheid, berusten op verstrekte gegevens door fa-
brikanten of leveranciers, praktijkervaringen, laboratoriumonderzoeken en gegevens verkregen van 
derden, zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen 
ondertekend contract of een door ons ondertekende Morgo Folietechniek b.v. opdrachtbevestiging.  
Op van derden betrokken goederen/onderdelen wordt door Morgo Folietechniek b.v. niet meer garan-
tie gegeven dan, dat aan haar door haar leverancier wordt gegeven. De opdrachtgever zal zelf moeten 
beoordelen of het aangeboden product of de geadviseerde constructie voor haar geëigend is. Wij zijn 
echter niet aansprakelijk voor schade ontstaan door factoren die buiten onze beoordeling vallen.
Opslag Folies moeten tijdens opslag afgeschermd worden tegen klimatologische omstandigheden zo-
als U.V.-straling. In kwaliteit gekeurd met K.O.M.O. attest dienen de voorschriften hierin genoemd te 
worden nagekomen.
Art. 3 Transport en levering
Bij franko leveringen in Nederland worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de 
goederen vervoerd naar het adres dat in onze orderbevestiging vermeld staat of ons is opgegeven tot 
waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen.
De opdrachtgever draagt terstond na aankomst zorg voor lossing der goederen. In geval van aanvoer 
per vrachtauto de chauffeur daarbij hulp biedt, geschiedt zulks voor risico van onze opdrachtgever.
Een bij aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt 
geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de ontvanger daartegen zijn be-
zwaar terstond na ontvangst van de goederen bij de chauffeur kenbaar maakt, hiervan aantekening 
maakt op de vrachtbrief en gelijktijdig ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.
Ook al meldt de opdrachtgever tijdig aan ons, dat hem minder is geleverd dan op een bij de aflevering 
verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft hem zulks 
niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.
Blijft onze opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke, zijn in dit lid bedoelde verplichtingen 
na te komen, dan komen de in dit verband ontstane kosten en schaden voor zijn rekening, zonder dat 
enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
Art. 4 Factureringen retourzendingen
De opdrachtgever en/of koper die een gedeeltelijke uitvoering door ons van een opdracht aanvaardt, is 
verplicht de eventuele afzonderlijke daarvoor door ons uit te brengen rekening op de in art. 7 vermelde 
wijze te voldoen. Deze afzonderlijke rekening zal in mindering strekken op de eindafrekening. Tenzij 
anders is overeengekomen, worden afgeleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.
Art. 5 Levertijden
Opgegeven leverdata gelden steeds bij benadering. Vertraagde aflevering geeft, indien deze zich bin-
nen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of annulering der overeenkomst. 
Indien wij door overmacht verhinderd worden de aanvaarde opdracht uit te voeren dan zijn beide 
partijen gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, mits hiervan onverwijld kennis 
wordt gegeven. Onder de overmacht wordt ten deze verstaan, elke onvoorziene omstandigheid ten-
gevolge waarvan de normale uitvoering der gegeven opdracht redelijkerwijze geacht kan worden te 
zijn verhinderd of belemmerd.
Derhalve zullen niet alleen als overmacht kunnen gelden: epidemie, brand, staking, technische be-
drijfsstoornissen in ons bedrijf of van haar leveranciers, transportmoeilijkheden, invoermoeilijkheden en 
regeringsmaatregelen, maar ook elke onvoorziene omstandigheid waardoor wij of onze leveranciers 
niet of niet tijdig aan onze leveringsverplichting kunnen voldoen van de voor de uitvoering van het werk 
door de opdrachtnemers bestelde materialen.
Art. 6 Levering op afroep
Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Morgo Folietechniek 
bv. het recht, indien binnen drie maanden nog niet alles is afgeroepen, de koper schriftelijk te som-
meren, dat deze een termijn zal noemen, binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, 
aan welke sommatie de koper verplicht is binnen acht dagen na dagtekening van de sommatie te 
voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdsduur van drie maanden niet 
overschrijden.
Art. 7 Betaling
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen wordt, te geschieden in gangbaar Neder-
lands geld en/of Euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting door overschrijving op 
onze rekening bij bankier, Postbank of tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie.
Morgo Folietechniek b.v. is bevoegd het factuurbedrag vermeerderd met de omzetbelasting op de 
factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingtoeslag van ten hoogste twee procent. Die 
toeslag wordt verschuldigd, indien en voor zover de betaling van het factuurbedrag na de vervaldag 
plaatsvindt. Bij overschrijding van de betalingstermijn volgt een renteberekening tegen een percentage 
van 4 punten boven het wisseldisconto van de Nederlandsè Bank en tevens alle op die inning van zijn 
vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te rekenen vanaf factuurdatum, zonder 
verdere sommatie ingebrekestelling, wisselprotest of dagvaarding.
Invorderingskosten in en buiten rechten, waaronder begrepen proceskosten van faillissementsaan-
vraag, alsmede het honorarium eis de kosten van een advocaat zijn ten laste van debiteur. Wanneer 
wij gegronde aanleiding hebben om aan te nemen dat de opdrachtgever en/of koper zijn betalings-
verplichting niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling 
te verlangen alvorens tot levering, of tot verdere levering over te gaan. Indien de opdrachtgever en/of 
koper hiermede in gebreke blijft, hebben wij aan onze leveringsplicht voldaan door de goederen tegen 
gelijktijdige betaling aan de opdrachtgever en/of koper aan te bieden.
Art. 8 Niet nakomen der overeenkomsten
Wanneer de opdrachtgever zijn ‘verplichtingen uit een gesloten overeenkomst met ons niet stipt na-
komt, zijn wij gerechtigd deze en ook andere hiermede verband houdende overeenkomsten zonder 
sommatie of ingebrekestelling te annuleren met behoud van ons recht op schadevergoeding.
Toleranties en auteursrecht
A. Ten opzichte van de in de overeenkomst gegeven specificaties zijn de navolgende afwijkingen zowel 

naar boven als naar beneden toelaatbaar. Voor de beoordeling of die afwijkingen overschreden zijn, 
zal het gemiddelde van het in totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als 
maatstaf gelden. Voor andere eigenschappen dan waarvoor hierna de toelaatbare afwijkingen zijn ge-
noemd zullen toelaatbaar zijn de bij eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan 
de gebruikelijke afwijkingen.
- De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid en aantallen bedragen bij onbe-
drukte specials, ongeacht het aantal 10%.

Bedrukte specials met een minimale ordergrootte van 15000 drukmeter:
Tot 25.000 stuks 30%
25.000 tot 50.000 stuks 25%
50.000 tot 200.000 stuks 20%
200.000 stuks en meer 10%
Overig:
Minder dan 500 kg 25%
500 tot 1.000 kg 20%
1.000 tot 2.500 kg 15%
2.500 kg en meer 10%

Indien een afnemer een minimum of maximum hoeveelheid voorschrijft, worden deze spelingen ver-
dubbeld. De toelaatbare afwijking in het overeengekomen formaat, bedraagt zowel in de lengte als in 
de breedte 5% naar boven en naar beneden.
De toelaatbare afwijkingen in de overeengekomen dikte bedraagt 10% naar boven en naar beneden.
Afwijkingen in kleuren zijn toelaatbaar, voor zover deze afwijkingen zijn ontstaan door fabricageon-
nauwkeurigheden, die bij de onderhavige productiemethoden algemeen als onvermijdelijk worden 
aanvaard. Een garantie voor de kleurechtheid kan niet worden gegeven. Geringe afwijkingen, ook 
ten opzichte van monsters e.d. in kwaliteit, inkleuring, transparantheid enz. kunnen geen reden zijn 
tot afkeuring.
B. De ontwerpen, mallen en clichés blijven eigendom van Morgo Folietechniek b.v. en mogen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Morgo Folietechniek b.v. niet worden nagemaakt of aan 
derden in gebruik worden gegeven. Aan een dergelijke toestemming kunnen door Morgo Folietechniek 
b.v. voorwaarden worden verbonden. Morgo Folietechniek b.v. behoudt zich alle rechten voor uit intel-
lectuele en/of industriële eigendommen, daaronder begrepen eventuele rechten op octrooi alsmede de 
auteursrechten op door Morgo Folietechniek b.v. vervaardigde werken in de zin van de auteurswet.
Art. 9 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Morgo Folietechniek b.v. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom 
van Morgo Folietechniek b.v. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Morgo Folietechniek 
b.v. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Morgo Folietechniek b.v. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De 
Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of 
op enige andere wijze te bezwaren. 
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om 
de eigendomsrechten van Morgo Folietechniek b.v. veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Morgo Folietechniek b.v. 
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek aan Morgo Folietechniek b.v. ter inzage te geven. Bij een eventuele 
uitkering van de verzekering is Morgo Folietechniek b.v. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als 
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Morgo Folietechniek b.v. bij voorbaat toe om zijn mede-
werking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Morgo Folietechniek b.v. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Morgo 
Folietechniek b.v. en door Morgo Folietechniek b.v. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden 
waar de eigendommen van Morgo Folietechniek b.v. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Art. 10 Reclames
Geen reclame is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen, kwaliteit en/of eigen-
schappen en kleine verschillen bij opeenvolgende leveranties, of verstrekte stalen of monsters. Ten aan-
zien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard 
of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Wij zullen ten 
allertijde door de reclamant in de gelegenheid moeten worden gesteld om de gedane klachten in hun 
geheel te kunnen beoordelen, bij gebreke waarvan ieder recht op herstel of schadevergoeding vervalt. 
In geval van verwerking van de goederen zijn wij van elke aansprakelijkheid ontheven.
Betreffende een door ons geaccepteerde reclame over schriftelijk gegeven garanties omtrent de kwali-
teit en duurzaamheid van het geleverde product, zijn wij slechts aansprakelijk tot een bedrag ten hoog-
ste gelijk aan de prijs van het gefactureerde bedrag. Bij de berekening van de schadevergoedingen, ook 
in de gevallen dat door ons garanties waren gegeven, zal worden verdisconteerd de tijd waarin het 
product aan haar doel heeft beantwoord. Bij herstel zal alleen de functie en niet de esthetische waarde 
in aanmerking worden genomen. Wij aanvaarden geen reclames op onze materialen indien deze niet 
volgens de gegeven richtlijnen in onze brochure zijn verwerkt, opgeslagen en behandeld.
Art. 11 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitslui-
tend het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt 
echter alleen in aanmerking, die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs 
verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
A: Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
B: Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de 
uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan 
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
C: Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprake-
lijkheid als gevolg van gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat 
(mede) bestond uit opdracht geleverde producten en/of materialen.
Art. 12 Prijswijzigingen
Belastingen, invoerrechten of prijsverhogende heffingen, wijzigingen in muntpariteiten, of andere las-
ten van overheidswege op bouwstoffen of transport na de aanbieding of totstandkoming der overeen-
komst is ingevoerd of verhoogd, worden aan de koper en/of opdrachtgever in rekening gebracht.
Art. 13 Geschillen
Alle geschillen worden berecht door een bevoegde rechter te Zutphen of van de opdrachtgever en/
of koper, zulks ter keuze van ons, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Mochten wij arbitrage met op-
drachtgever en/of koper overeenkomen, dan is daarop het Nederlandse recht van toepassing.


