Algemene verkoopsvoorwaarden
INLEIDING

De overeenkomsten inzake papier en karton worden
geregeld door de Algemene Verkoopsvoorwaarden
voor Papier en Karton, van de vereniging van
Papierpulp-, Papier- en Kartonfabrikanten van België
(COBELPA), Samenwerkende Vennootschap,
Louisalaan 306/11, 1050 Brussel, verschenen in het
“Ambtsblad van de Belgische Papiernijverheid” van
April 1940, samen met hun bijlagen, bijzondere
voorwaarden en sindsdien ingevoerde wijzigingen,
voor zover in onderstaande bijzondere voorwaarden
niet anders bepaald. Al deze voorwaarden zijn
bindend en moeten stipt worden nageleefd, met
uitsluiting van alle niet met gezegde voorwaarden
strokende clausules welke eventueel gedrukt zouden
zijn op de brieven en handelsdocumenten van de
kopers.
De koper wordt uit hoofde van de overeenkomst
geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen, en
verklaart deze te aanvaarden, ongeacht zijn eventueel
hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden. Geen
enkele afwijking van de Algemene
Verkoopsvoorwaarden van de verkoper is toegestaan
zonder schriftelijke instemming van laatsgenoemde.

overeenkomsten.
De bijkomende kosten voor speciale verpakkingen
zoals houten kisten, cilindervormige verpakkingen
voor rollen, massieve borden, speciale kokers, enz.,
worden de koper aangerekend.

2014 | 01

5. De goederen zijn voor risico van de koper:
— zodra zij geladen zijn in het bedrijf van de verkoper
of de fabrikant, op het door de verkoper gekozen
vervoermiddel, dit voor de goederen die
laatstgenoemde aanvaard heeft te verzenden of te
doen verzenden, behoudens verhaal op de met het
transport belaste vrachtrijder;
— zodra zij (behoorlijk gekenmerkt) in de magazijnen
van de verkoper of de fabrikant beschikbaar gesteld
zijn, dit voor goederen die bij laatstgenoemden in
ontvangst genomen moeten worden.
Indien bij aankomst van de goederen de koper
vaststelt dat de geleverde hoeveelheden niet
overeenstemmen met de op de transportdocumenten
vermelde hoeveelheden, of dat de koopwaar zichtbaar
beschadigd is, moet hij onmiddellijk het nodige
voorbehoud maken bij de vrachtrijder, dit voorbehoud
vermelden op de vrachtbrief en tegelijkertijd de
verkoper schriftelijk op de hoogte stellen. De goederen
worden door de verkoper voor rekening van de koper
slechts verzekerd aan de hand van speciale
MINIMUM DER BESTELLINGEN - VERZENDINGEN
schriftelijke instructies van laatstgenoemde en op zijn
kosten, dit zonder aansprakelijkheid voor verkoper.
1. Voor bestellingen of leveringen met een waarde van Leveringen bij derden geschieden onder volle
verantwoordelijkheid van de koper.
minder dan 150 EUR, wordt het totale bedrag ervan
vermeerderd met 25 EUR.
6. Er wordt geen vergoeding toegestaan voor het
afhalen van de goederen in de magazijnen van
2. Alle bestellingen met een waarde van 150 EUR of
verkoper of fabrikant.
meer worden vrachtvrij geleverd op grond van de
normale verzendingswijze, hetzij, naar keuze van
7. Verzendingen in verband met bestellingen waarvan
verkoper, met zijn eigen vrachtwagens, volgens zijn
de uitvoering aan de fabrieken is toevertrouwd, vallen
normale leveringsronde en zijn mogelijkheden, op de
rechtstreeks onder de toepassing van de bijzondere
vóór het domicilie van de koper.
De kosten voor spoedzending en speciale verpakking verkoopsvoorwaarden dezer fabrieken.
worden steeds ten volle in rekening gebracht,
ongeacht het bedrag van de bestelling. Zulks geldt
RETOURZENDINGEN VAN GOEDEREN
eveneens voor alle belastingen en tariefverhogingen
welke zouden kunnen ontstaan tussen de bestellings8. Aangezien oncontroleerbare behandeling de
en de verzendingsdatum.
goederen in geval van retourzending kan
beschadigen, worden dergelijke zendingen slechts
3. Indien een bestelling voor meer dan 150 EUR
aanvaard in uitzonderlijke, behoorlijk verantwoorde
gewone artikelen en speciaal te verwerken artikelen
omstandigheden en mits voorafgaande toe-stemming
omvat, worden de gewone artikelen vrachtvrij bij
van de verkoper, voor zover het om retourzendingen
ontvangst van het order verzonden. De speciale
van minimum 150 EUR gaat.
artikelen worden als orderaanvulling beschouwd en
Worden niet aanvaard, retourzendingen van :
vrachtvrij verzonden op voorwaarde dat hun waarde
minimum 150 EUR bedraagt. De koper die verkiest dat 1) < 150 EUR
zijn order in één keer verzonden wordt, moet zulks bij 2) bijzonder kwetsbaar papier (zoals gestreken papier
de opgave van zijn bestelling vermelden. Bestellingen en daarmee gelijkgestelde papieren, gegomde,
zelfcopiërende en kleefpapieren);
voor een aanvankelijk bedrag van 150 EUR of méér,
3) pakken van minder dan de verpakkingseenheid;
worden niet vrachtvrij verzonden indien genoemd
bedrag ingevolge uitputting van bepaalde artikelen tot 4) verwerkte artikelen: vb versneden goederen
5) enveloppen die langer dan 3 maanden zijn
minder dan 150 EUR wordt teruggebracht.
geleverd, worden niet meer teruggenomen.
4. De gebruikelijke verpakkingsmaterialen, zoals
papier, hout, karton enz., evenals kartonnen kokers,
KLACHTEN
worden niet teruggenomen.
Dure verpakkingen die opnieuw gebruikt kunnen
9. a) Alle klachten aangaande een rechtstreeks van
worden, maken het voorwerp uit van speciale
een fabriek afkomstige levering, zijn onderworpen aan
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de bepalingen van artikel 14 van het “Ambtsblad van
de Belgische Papiernijverheid” van april 1940, luidens
de bewoordingen van de inleiding tot onderhavige
Algemene Verkoopsvoorwaarden, ofwel aan de
Bijzondere Voorwaarden van de fabrikant.
9. b) Een klacht van om het even welke aard in
verband met een levering afkomstig uit het magazijn
van de groothandelaar, is slechts ontvankelijk voor
zover zij de verkoper schriftelijk bereikt, uiterlijk 8
werkdagen na ontvangst van de koopwaar, en
vooraleer deze op enige wijze is gebruikt.
10. Het gebruik waartoe en papier of karton bestemd
is, wordt niet gegarandeerd, behoudens
andersluidende en uitdrukkelijk en schriftelijk door de
verkoper aanvaarde bepaling.
De koper of de door hem gemachtigde geadresseerde
moet de koopwaar nazien alvorens ze te gebruiken.
Ieder gebruik of verwerking van het papier of karton,
o.m. door drukken, snijden, perforeren, vouwen, enz.,
maakt klachten uit hoofde van de
niet-gelijkvormigheid of afwijking in kwaliteit
onaanvaardbaar.
Indien aan verkoper het bewijs geleverd wordt, dat de
levering niet overeenstemt met de voorwaarden van
de bestelling, neemt hij het ongebruikte gedeelte
terug, voor zover het in goede staat verkeert, doch
zonder tot vervanging verplicht te zijn.
De koper kan op geen enkele vergoeding aanspraak
maken uit hoofde van het door hem geweigerde papier
of karton. De geweigerde waar moet in goede staat en
in de originele verpakking ter beschikking van de
verkoper gesteld worden.

prijs door de verkoper gewijzigd wordt, zullen de door
hem bevestigde maar nog niet in rekening gebrachte
orders, tegen de nieuwe prijs aangerekend worden.
Ingeval de prijs door de verkoper verhoogd wordt,
heeft de koper het recht zijn order binnen de zes
dagen na mededeling van de nieuwe prijs, schriftelijk
te annuleren, indien de verkoper zulks wenst.
In geval van prijsvermindering onafhankelijk van de wil
van de fabrikant of de verkoper (bijvoorbeeld
ingevolge door de staat, een buitenlandse staat of de
Commissie der Europese Gemeenschappen getroffen
maatregelen, wijzigingen in de muntpariteiten of de
douaneregelingen - welke opsomming niet beperkt is
-) heeft de verkoper het recht, de bestelling schriftelijk
te annuleren.
Al onze prijzen zijn in overeenstemming met de
huidige reglementering.

14. De offerten van de verkoper en van zijn
vertegenwoordigers en agenten zijn vrijblijvend en
onder voorbehoud van verkoop. Offerten van
aanmaakorders worden slechts bindend na
bevestiging door de verkoper.
De leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Het
niet naleven ervan geeft de koper dus geen recht tot
verhaal, behoudens andersluidende bepalingen in de
orderbevestiging.
De verkoper aanvaardt geen enkel annulatie van een
in uitvoering zijnde bestelling. Indien tijdens de duur
van een contract de koper niet stuk voor stuk al zijn
verplichtingen nakomt, en met name niet binnen de
overeengekomen termijnen de volledige specifikaties
mededeelt, behoudt de verkoper zich het recht voor,
de koper te verplichten de gekochte hoeveelheden af
te halen, ofwel een einde te stellen aan de
11. De verkoper behoudt zich het recht voor, de
overeenkomst en deze als opgeheven te beschouwen,
voorstelling, de kwaliteit, de kleurschakering, het
gewicht, het gramgewicht, het formaat, de oppervlakte zonder voorafgaande ingebrekstelling en zonder tot
gerechterlijke ontbinding van de overeenkomst te
en de conditionering van zijn magazijnartikelen te
moeten overgaan.
wijzigen, indien hij zulks nuttig of noodzakelijk acht.
Mocht ingevolge dergelijke wijzigingen een artikel niet Indien de koper weigert bezit te nemen van de
koopwaar, behoudt de verkoper zich het recht voor, de
meer geschikt zijn voor de koper, dan staat het hem
onmiddellijke betaling van de rekening te eisen.
vrij, dit uiterlijk 8 dagen na de datum van ontvangst
aan de verkoper terug te sturen, zonder aanspraak te Wanneer een contract in opeenvolgende schijven
kunnen maken op schadevergoeding en zonder dat de moet worden uitgevoerd, moeten deze schijven
ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden
verkoper verplicht is het te vervangen.
vertegenwoordigen. Omvat een order meerdere
leveringen, dan wordt elke levering als een
12. De koper alléén is ten overstaan van derden
onafhankelijk contract beschouwd, en tasten
verantwoordelijk voor de fabrieksmerken, tekeningen
eventuele betwistingen aangaande een zending de
en teksten die volgens zijn modellen of instructies
rest van de bestelling niet aan.
gedrukt werden. In geval van betwisting door koper,
inzake de uitvoering van bedoelde drukwerken, zal de Mocht er zich een wijziging voordoen in de toestand
van de koper, bijvoorbeeld door overlijden,
hem voorgelegde proef, behoorlijk door hem
ondertekend en gedagtekend, als enig bewijs dienen. onbekwaamheid, faillissement, protest van een wissel,
zelfs indien niet geaccepteerd, getrokken door de
Lichte kleurverschillen in de druk vormen geen reden
verkoper of door een derde, niet-betaling van een der
tot weigering.
leveringen van de verkoper, zelfs krachtens een
andere overeenkomst, ontbinding of wijziging van zijn
OFFERTEN EN OVEREENKOMSTEN
onderneming, dan houdt de verkoper zich het recht
voor, naar keuze de koper te verplichten tot afname
13. Prijzen
van de bestelde hoeveelheden, verdere leveringen
Alle prijzen van de verkoper zijn netto prijzen exclusief van gefabriceerd of te fabriceren papier of karton te
BTW. Aangezien deze prijzen aan wijziging
schorsen, waarborgen te eisen of zelfs de in uitvoering
onderhevig zijn, o.m. door toedoen van de fabrikant,
zijnde overeenkomsten op te zeggen.
ingevolge veranderingen in de wisselkoersen en/of de 15. Behalve de in België van kracht zijnde
invoerrechten, alsmede in de tarieven van
verkoopsvoorwaarden voor leveringen van
douaneagentschappen en expediteurs, zal de
buitenlandse herkomst, zijn de in het land van
verkoper de prijzen van de dag in rekening brengen
oorsprong gebruikelijke voorwaarden toepasselijk.
(onverminderd de bepalingen van artikel 16). Indien de
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HEIRKRACHT

16. Alle niet te voorziene, of wel te voorziene
gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van de
verkoper, en waardoor de algemene
bedrijfsvoorwaarden van zijn industrie of handel
gevoelig zouden gewijzigd worden, zoals bijvoorbeeld
oorlog, zelfs tussen vreemde landen, uitbreiding van
de oorlog, hetzij door de oorlogvoerende of door de
weerslag van de vijandelijkheden, staking, lock-out
ook uit economische of sociale oorzaken, politieke,
economische of sociale troebelen, vernietiging of
wijziging van de grondstoffencontracten door de
leveranciers, alsmede stillegging van de fabriek door
gebrek aan grondstoffen of energie, brand,
overstroming, machinedefecten, brandstofschaarste
waardoor de aflevering der goederen belemmerd zou
worden, geven de verkoper het recht de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien de koper
de uit de nieuwe situatie voortspruitende nieuwe
modaliteiten niet aanvaardt.
De munt- douane- en belastingsvoorwaarden die op
het ogenblik van de ondertekening van de
overeenkomst van kracht zijn, vormen de grondslag
voor de vastgestelde prijzen : deze zullen worden
aangepast aan voornoemde nieuwe voorwaarden
welke vóór de algehele uitvoering van de
overeenkomst zouden ontstaan. Geen enkele
schadevergoeding kan uit dien hoofde van de
verkoper gevorderd worden. Alle bijkomende kosten
en prijsverhogingen voortvloeiend uit een van
vooraanstaande gevallen of om het even welke
onvoorziene oorzaak, zijn te laste van de koper.
Gevallen van heirkracht die worden ingeroepen door
de leveranciers van de verkoper, vallen onder de
toepassing van het vorige artikel.
BETALINGEN

17. De betalingen geschieden ter woonplaats van de
verkoper, te Brussel, netto contant, zonder korting,
behoudens andersluidende overeenkomst bij de
bestelling. Het disponeren per wissel of op een andere
wijze schept geen schuldvernieuwing noch afwijking
van deze clausule evenmin als van artikel 24 van
onderhavige verkoopsvoorwaarden.
Bij niet-betaling van een wissel op de vervaldag wordt
het totale verschuldigde bedrag automatisch en
onmiddellijk invorderbaar.
De betalingstermijn loopt vanaf de rekeningsdatum, en
de rekening wordt opgesteld op de datum van de
verzending of de beschikbaarstelling van de
koopwaar. Papier en karton dat in het magazijn ter
beschikking van de koper gehouden wordt, wordt in
rekening gebracht vanaf de datum van
beschikbaarstelling, en moet betaald worden alsof het
verzonden was. De beschikbaar gestelde en in de
magazijnen van de fabrikant of groothandelaar ofwel
in een pakhuis aanwezige goederen zijn voor risico
van de koper. Deze zal eventueel genieten van de
door de verkoper aangegane verzekering, indien zij
door gezegd verkoper werd aangegaan voor rekening
van belanghebbende.
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18. Niet afhaling van de goederen.
Wanneer de koper die luidens het contract verplicht is
de waar af te halen hiertoe niet overgaat zodra hem

wordt meegedeeld dat bedoelde waar beschikbaar is,
met dien verstand dat de leveringstermijn vervallen is,
heeft de verkoper het recht de waar in een pakhuis op
te slaan op kosten van de koper, of opslagkosten aan
te rekenen indien hij de waar in zijn eigen magazijnen
opslaat.
Indien de vertraging bij het afhalen van de waar in de
magazijnen meer dan twee weken bedraagt, heeft de
verkoper het recht het contract op te zeggen en
schadevergoeding te eisen.
19. Niettegenstaande alle eventuele
aankoopsvoorwaarden van zijn klant, disponeert de
verkoper, op de kassa van zijn klant, onder de vorm
van een wissel, betaalbaar op de vervaldag, vermeld
op de fakturen of uittreksels. Er wordt uitzondering
gemaakt voor de klanten die, met de instemming van
de verkoper, afrekenen per overschrijving of cheque.
In dit geval moet de betaling op de vervaldag in het
bezit van de verkoper zijn, bij gebreke waarvan hij
automatisch zonder nader advies op hun kassa zal
disponeren.
20. Achterstallige betalingen worden belast met een
interest gelijk aan de wettelijke rentevoet
betalingsachterstand handelstransacties (gepubliceerd
in het Belgische Staatsblad) en wel vanaf de
vervaldag, zonder ingebrekestelling. De verkoper
behoudt zich steeds het recht voor, de acceptatie van
de door hem getrokken wissels te eisen. Bij
niet-betaling op de vervaldag ontstaat voor de
verkoper het recht tot schorsing of annulatie van de
overige genoteerde orders, per aangetekende brief,
zonder andere formaliteiten.
21. De koper mag zich niet beroepen op een
betwisting met de verkoper om een betaling te
weigeren.
22. Indien de vertraging in de betaling van een
rekening meer dan 30 dagen bedraagt, wordt, na het
verstrijken van een ingebrekestelling van 15 dagen
zonder resultaat, bij uitdrukkelijke overeenkomst
tussen de partijen de schuldvordering verhoogd met
15 % en minimum EUR 25,00, ten titel van vaste en
onherroepelijke schadevergoeding, dit onverminderd
de eventuele toepassing van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek.
22bis. De betaling van al onze facturen wordt
onmidddelijk geëist ingeval van niet-betaling van een
factuur op vervaldag.
23. De agenten, vertegenwoordigers of bedienden van
de verkoper zijn niet gemachtigd om zijn rekeningen te
kwiteren. De verkoper erkent de geldigheid van een
betaling slechts voor zover de kwijting is gegeven door
zijn daartoe behoorlijk gemachtigde mandatarissen.
24. In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk
wetboek, verwerft de koper slechts eigendom van de
gekochte goederen op het ogenblik van de volledige
betaling van de overeengekomen prijs. Tot op dat
ogenblik is Papyrus gerechtigd om deze goederen
terug te vragen door middel van een eenvoudige brief
of per fax en voor wat betreft de aankoop voor
beroepsdoeleinden, om ze terug te eisen in
toepassing van artikel 101 van de wet van 8 augustus
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1997.
De koper draagt, vanaf het ogenblik van levering, de
risico’s van verlies of vernietiging.
24 bis. Voor Nederland:
De goederen blijven het eigendom van de verkoper
zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet
volldig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de
goederen bewerkt werden.
Als de goederen geleverd zijn draagt de koper alle
verlies -en vernietigingsrisiko’s.
25. Wanneer in geval van betwisting de eis een
bedrag van EUR 1860,00 niet overtreft, wordt alléén
bevoegd erkend, de Heer Vrederechter van het 8ste
Kanton van Brussel. Wanneer de eis een bedrag van
EUR 1860,00 overtreft wordt alléén als bevoegd
erkend, de Handelsrechtbank van Brussel. Deze
bepaling is algemeen en geldt met name ook ingeval
naar aanleiding van een door een contractant gedane
en door de verkoper aanvaarde aanbieding, per
briefwisseling of anders, de overeenkomst elders zou
ontstaan zijn dan ter woonplaats van de verkoper.
Onderhavige bepaling is eveneens toepasselijk op het
rechtgebied in kort geding.
ARBITRAGE

26. Ingeval van betwisting betreffende een
willekeurige bepaling van onderhavige algemene
verkoopsvoorwaarden voor papier en karton (met
uitzondering van de voorwaarde van hoofdstuk F
“Betalingen”, waarvoor een speciale procedure is
voorzien) verbinden de verkoper en de koper zich
ertoe, hun geschil te laten beslechten door een
arbitrage, de scheidsrechterlijke beslissing zonder
meer te aanvaarden en deze uit te voeren als
uitspraak in hoogste ressort, zonder ze op enige
manier aan te vechten. Elk van beide partijen moet,
binnen de vijftien dagen na hiertoe door de meest
gerede partij per aangetekende brief te zijn
aangemaand, een inzake papier en karton bevoegd
scheidsrechter aanduiden.
Indien één der partijen haar scheidsrechter niet
aanduidt binnen de vijftien dagen na de door de
andere partij tot haar gerichte aanmaning, zal hij
geldig worden aangeduid door de Voorzitter van de
Handelsrechtbank van het rechtsgebied van de
verkoper, op verzoek van gezegde andere partij. De
twee aldus aangeduide scheidsrechters zullen er een
derde benoemen alvorens hun werkzaamheden aan
te vatten.
Deze derde scheidsrechter moet niet
noodzakelijkerwijs bevoegd zijn inzake papier en
karton.
Indien de twee eerste scheidsrechters het binnen de
vijftien dagen na hun benoeming niet eens zijn
geworden over de keuze van een derde
scheidsrechter zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid door de Voorzitter van de
Handelsrechtbank van de verkoper. De
scheidsrechters zullen het hun voorgelegde geschil
beslechten, zonder gebonden te zijn aan de termijnen
en rechtsplegings vormen van de rechtbanken.
Zij zullen mogen afwijken van de stipte toepassing der
rechtregelen, om in billijkheid te beslissen, met
inachtneming van de industriële en handelsgebruiken
die op dit gebied in België gelden.

TOLERANTIES

27.a) Algemene opmerkingen
1. Ingeval de koper een te leveren hoeveelheid, een
metriek gewicht, een micrometrisch maximum of
minimumdikte oplegt, mogen de afwijkingen van de te
leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke
gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in
één richting mogen optreden, het dubbele bereiken
van de hieronder vermelde grenzen.
2. Voor aanmaakorders moet elke post afzonderlijk
beschouwd worden, zelfs indien het gaat om papieren
van dezelfde kwaliteit, doch verschillend van formaat,
gewicht of afwerking.
3. In geval van betwisting in verband met de kwaliteit,
het gewicht of de dikte van een papier of karton, mag
de levering niet beoordeeld worden op grond van
enkele afzonderlijke vellen of gedeelten van een rol,
die van de specificaties afwijken. De oplossing van
het geschil moet gegrond zijn op het onderzoek van
de hele levering.
4. Alle toleranties die in onderhavige
verkoopsvoorwaarden voorkomen, worden geacht
eerbiedigd te zijn, indien 95 % van de gemeten
waarden binnen de vereiste toleranties vallen.
5. Definitie der gewichten
Metriek gewicht = gewicht, uitgedrukt in gram, van een
vel van één vierkante meter, besteld en in fabricage
genomen.
Theorisch gewicht van een levering = produkt van het
metriek gewicht vermenigvuldigd met de oppervlakte
van het aantal geleverde vellen.
Nominaal gewicht = conventioneel factureergewicht
van formaatpapier in getelde vellen, dat wordt
verkregen door het forfaitair met 2 % verhoogde
produkt van de vermenigvuldiging van het metriek
gewicht met de oppervlakte van 1.000 vellen, welk
resultaat afgerond wordt op het hogere of lagere
hectogram.
Nettogewicht = op de weegschaal vastgesteld
gewicht van de totale hoeveelheid van een order,
geheel onverpakt.
Bruto gewicht = op de weegschaal vastgesteld
gewicht van de totale hoeveelheid van een order,
volledige verpakking inbegrepen.
27. b) Toleranties inzake gewicht
1.Papier en karton in formaten
De vaststelling van het verschil tussen het bestelde
gewicht en het geleverde gewicht geschiedt na
levering van de opdracht of een deel van de opdracht
dat op dezelfde dag wordt geleverd en betrekking
heeft op eenzelfde papiersoort (stofsamenstelling, tint,
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Zij zullen hun uitspraak vellen uiterlijk zes weken
nadat de partijen voor het eerst voor hen verschenen
zijn, en bedoelde uitspraak kenbaar maken door het
sturen van een afschrift ervan aan beide partijen.
Ingeval één der partijen door de scheidrechters zou
veroordeeld worden tot het betalen van een
vergoeding of schadevergoeding, zal zij hieraan
moeten voldoen binnen de vijftien dagen na de
arbitrageuitspraak.
Voornoemde uitspraak, waarbij een staat der onkosten
en honoraria van het geding zal gevoegd worden,
moet vermelden aan wie deze ten laste gelegd
worden.

oppervlak en andere eigenschappen) en hetzelfde
formaat. De volgende toleranties zijn van toepassing
al naar gelang het geleverde tonnage.
I.1.Grafisch papier en karton in formaten, in de
gebruikelijke standaardkwaliteiten.
Definitie: standaardkwaliteiten papier en karton zijn
deze die als zodanig zijn bepaald door soort, gewicht
per m² en formaat in prijslijsten en andere
handelsbescheiden.
I.1.1.Standaard-grafisch papier en karton standaardtypes, standaardgewicht per m² en
standaardafmetingen.
Bestelde hoeveelheid

zonder maximum of minimum
hoeveelheid *

meer dan 20 ton
10 tot en met 20 ton
5 tot en met 10 ton
3 tot en met 5 ton
minder dan 3 ton **

± 2,5% met een max. van 1 ton
± 4%
± 5%
± 7%
± 8%

komen tussen koper en verkoper, mogen niet kleiner
zijn dan die in I.1.1. en I.1.2. vermeld.
I.2.Karton (anders dan karton dat uitsluitend voor
bedrukking wordt gebruikt)
Bestelde hoeveelheid

meer dan 100 ton
50 tot en met 100 ton
20 tot en met 50 ton
10 tot en met 20 ton
5 tot en met 10 ton
5 ton en lager

zonder maximum of minimum
hoeveelheid in
opdrachtbevestiging *
volgens voorafgaande
overeenkomst
± 5%
± 10%
± 12%
± 15%
volgens overeenkomst,
toleranties dienen echter hoger
te zijn dan die welke gelden
voor gewichten van 5 ton en
hoger

* Indien de afwijking slechts is toegestaan in één
richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden
verdubbeld.

* Indien de afwijking slechts is toegestaan in één
richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden
verdubbeld.
I.3.Pak-/verpakkingspapier en ander papier
** Toleranties van ± 8% voor orders van 2 tot 3 ton zijn
Besteld
zonder maximum of minimum
niet van toepassing op bulkkwakiteiten die alleen
hoeveelheid in
worden verkocht door groothandelaren in
opdrachtbevestiging *
e hoeveelheid
hoeveelheden van minder dan 3 ton.
Bij standaardkwaliteiten die worden verkocht in
BLOC-PALLET-eenheden (dit zijn voorverpakte
eenheden die een bepaald theoretisch aantal vellen
bevatten zoals weergegeven op de prijslijst van de
fabrikant), zijn geen toleranties toegestaan tussen het
aantal bestelde en in rekening gebrachte vellen.
Telnauwkeurigheid (tolerantie tussen het aantal
bestelde en in rekening gebrachte vellen) wordt
behandeld in artikel c).
I.1.2.Standaard-grafisch papier en karton met een
standaardgewicht per m² maar in speciale afmetingen
Bestelde hoeveelheid
meer dan 100 ton
50 tot en met 100 ton
20 tot en met 50 ton
10 tot en met 20 ton
5 tot en met 10 ton
3 tot en met 5 ton
minder dan 3 ton

zonder maximum of minimum
hoeveelheid in
opdrachtbevestiging *
volgens voorafgaande
overeenkomst
± 4%
± 6%
± 8%
± 10%
± 15%
± 20%

* Indien de afwijking slechts is toegestaan in één
richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden
verdubbeld.
Indien de bestelde papiersoort en de technische
uitvoering het toelaten, kunnen voor bepaalde
bestellingen kleinere toleranties worden
overeengekomen tussen koper en verkoper.
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I.1.3.Vervaardiging van opdrachten grafisch papier
met andere kenmerken dan die welke worden
genoemd in I.1.1. en I.1.2.
De toleranties voor deze papiersoorten, overeen te

meer dan 100 ton
50 tot en met 100 ton
20 tot en met 50 ton
10 tot en met 20 ton
5 tot en met 10 ton
3 tot en met 5 ton
2 tot en met 3 ton

volgens voorafgaande
overeenkomst
± 4%
± 6%
± 8%
± 10%
± 15%
± 20%

* Indien de afwijking slechts is toegestaan in één
richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden
verdubbeld.
Indien de bestelde papiersoort en de technische
omstandigheden het toestaan, kunnen voor bepaalde
bestellingen kleinere toleranties worden
overeengekomen tussen koper en verkoper.
II.Papier en karton op rollen
Gezien de grote verscheidenheid aan rolafmetingen is
het onmogelijk de kwatitatieve toleranties uniform te
bepalen. Dientengevolge dienen verkoper en koper
specifieke toleranties overeen te komen. Indien er
echter geen overeenkomst is opgesteld, zullen de
toleranties gelden die zijn opgenomen in I.1. voor
grafisch papier en karton, in I.2. voor karton en I.3.
voor pak/verpakkingspapier en ander papier.
27. c) Toleranties inzake telnauwkeurigheid
Voor opdrachten ‘getelde’ vellen, gelden de volgende
toleranties:
I.Aantal vellen per levering van grafisch papier
Bij het in rekening brengen van het aantal geleverde
vellen, mag het aantal in rekening gebrachte vellen
afwijken van het aantal geleverde vellen met niet meer
dan:
-3% bij leveringen van minder dan 1 ton met minder
dan 5.000 vel

0.19

-2% bij leveringen van 1 ton of meer met minder dan
5.000 vel
II.Aantal vellen per verpakte of getelde eenheid
Het onderscheid tussen het theoretische en werkelijke
aantal vellen per verpakte of getelde eenheid mag bij
95% van de geleverde verpakte of getelde eenheden
de volgende toleranties niet overschrijden:
-±3% doch minstens ±5 vellen - voor grafisch papier
en karton vanaf 60 g.
-±5% doch minstens ±5 vellen - voor ander grafisch
papier, pak-/verpakkingspapier, dun en speciaal
papier.
-±8% doch minstens ±5 vellen - voor cilinderkarton,
speciaal karton en strokarton.
27. d) Toleranties gramgewicht (gewicht per m²)
I.Spreiding eenheidswaarde binnen een levering
De variaties tussen het bestelde gramgewicht en het
werkelijk geleverde mogen bij 95% van de geleverde
vellen niet groter zijn dan de hieronderstaande
waarden.
I.1.Voor ongestreken druk- en schrijfpapier en
ongestreken pak-/verpakkingspapier
Besteld gramgewicht

zonder maximum of minimum in
opdrachtbevestiging

tot en met 32 g
van 33 tot 39 g
van 40 tot 59 g
van 60 tot 179
van 180 tot 224 g
vanaf 225 g

± 2,5 g/m²
± 8%
± 6%
± 5%
± 6%
± 7%

I.2.Voor gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken
verpakkingspapier
Bovengenoemde toleranties worden met 1
procentpunt verhoogd t/m 32 g en met 2 procentpunt
voor alle waarden erboven.
I.3.Voor speciaal drukpapier, zoals tekenpapier en
ander al dan niet gestreken dun papier, en crêpe
papier, wordt in gevallen waarin geen speciale
afspraak is gemaakt, een extra tolerantie toegestaan
van 1 procentpunt voor de ongestreken soorten die
onder I.1. staan genoemd, en voor de gestreken
soorten die onder I.2. staan genoemd.
I.4.Maximum of minimum gramgewicht in
opdrachtbevestiging.
Indien er een minimaal of maximaal gramgewicht
voorgeschreven is, worden de toleranties in
bovenstaande drie paragrafen verdubbeld.
II.Gemiddelde geleverde gramgewichten
De variaties tussen de bestelde en de geleverde
gramgewichten mogen onderstaande waarden niet
overschrijden:

Besteld gramgewicht

zonder maximum of minimum in
opdrachtbevestiging

tot en met 32 g
van 33 tot 39 g
van 40 tot 59 g
van 60 tot 179 g
van 180 tot 224 g
vanaf 225 g

± 2,5 g/m²
± 8%
± 4%
± 3%*
± 4%
± 5%

* Voor normale gramgewichten tussen 60 en 179 g
kunnen voor bepaalde papiersoorten speciale
toleranties worden overeengekomen; de percentages
hierboven kunnen dan worden teruggebracht tot 2,5%.
Indien een papierkwaliteit wordt geleverd in
hoeveelheden tot 3 ton, worden bovengenoemde
toleranties met 1 procentpunt verhoogd.
II.2.Voor gestreken druk- en schrijfpapier, en voor
gestreken pak- en verpakkingspapier nemen de
toleranties die hierboven staan genoemd toe met 2
procentpunt.
II.3.Voor drukpapier en speciaal papier zoals
tekenpapier, en ander dun papier, gestreken of
ongestreken, wordt, in gevallen waar een speciale
afspraak over is gemaakt, een extra tolerantie van 1
procentpunt voor de ongestreken soorten die onder
II.1. staan genoemd, en voor de gestreken soorten die
onder II.2. staan genoemd.
II.4.Voor karton
Multiplexkarton en
vouwdozenkarton
van 180 g tot 249 g
van 250 g tot 499 g
vanaf 500 g

± 6%
± 5%
± 8%

Speciaal karton

± 8%

Cilinderkarton en ander

± 8%

II.5.Voor crêpepapier ± 10%
II.6.Indien er speciale specificaties bestaan voor
gestreken multiplexkarton, vouwdozenkarton,
cilinderkarton en crêpepapier, wordt, in gevallen waar
koper en producent geen speciale afspraak over
hebben gemaakt, een extra tolerantie toegestaan van
1 procentpunt voor de soorten die onder II.4. en II.5.
staan genoemd.
Indien er een maximaal of minimaal gewicht is
bepaald in de opdrachtbevestiging, worden de
toleranties in de paragrafen II.1. en II.5. verdubbeld.
27. e) Toleranties voor de dikte
Indien koper een bepaalde dikte wenst voor een
bepaald doel, dient koper met de frabrikant een
geschikte tolerantie overeen te komen ter vervanging
van de tolerantie in gramgewicht.

II.1.Ongestreken druk- en schrijfpapier en ongestreken 27.f) Toleranties voor afmetingen van papier en
pak-/verpakkingspapier
karton op rollen
I.Breedte
Voor rollen niet breder dan 1,60 m bedraagt de
tolerantie voor de rolbreedte ± 0,5% met een
maximaal van ± 3 mm en een minimum van ±2 mm.
Indien koper een maximum- of minimum rolbreedte
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bepaalt, wordt bovenstaande tolerantie verdubbeld.
Voor rollen breder dan 1,60 m, worden de toegestane
toleranties in een speciale overeenkomst vastgelegd.
II.Diameter
In gevallen waarin de diameter van de rol
gespecifieerd is in de opdrachtbevestiging en waarin
verkoper met deze eis is akkoord gegaan, is de
tolerantie voor verschillen in diameter als volgt:
voor papier
l zonder nadere bepaling ten aanzien van min. of
max. diameter: -4 cm en + 2 cm
l met bepaling ten aanzien van minimum diameter: +
4 cm
l met bepaling ten aanzien van maximum diameter: 8 cm
l voor opdikkend papier kunnen speciale afspraken
worden gemaakt
voor karton
l zonder nadere bepaling ten aanzien van min. of
max. diameter: ±6 cm
l met bepaling ten aanzien van minimum diameter: +
12 cm
l met bepaling ten aanzien van maximum diameter: 12 cm
Rollen aan het einde van de moederrol van de laatste
levering dienen altijd door de koper te worden
afgenomen, op voorwaarde dat de diameter groter is
dan de helft van de bestelde diameter.
g) Toleranties voor afmetingen en haaksheid van
papier in formaatvorm
I.Papier en karton (anders dan in paragraaf II) in
formaten
I.1.Toleranties voor afmetingen
De volgende maximale afwijkingen zijn toegestaan
voor beide afmetingen van de vellen:
-precisie-snede ±0,2% of + 0,4%*
echter met een minimum van ± 2 mm of + 4 mm*
-machine snede: ±0,4% of + 0,8%*
echter met een minimum van ± 3 mm of + 6mm*
* Indien geen kleinere toleranties is overeengekomen
en deze eis op het bestelformulier staat vermeld.
I.2.Toleranties voor haaksheid
Voor precisie-snedepapier bedraagt de tolerantie voor
de haaksheid 0,3% met een minimum van 2 mm
berekend op grond van de feitelijke afmetingen van de
zijden.
Voor machine-snedepapier bedraagt de tolerantie
voor de haaksheid 0,6% met een minimum van 4 mm
berekend op grond van de werkelijke afmetingen van
de zijden.
N.B.: De toleranties genoemd onder I.1. en I.2. gelden
alleen voor vellen waarvan de korte zijde gelijk is aan
of langer is dan 40 cm.
Indien de bestelde papiersoort en de technische
uitvoering dit toelaten, kunnen voor bepaalde
bestellingen kleinere toleranties worden
overeengekomen tussen koper en verkoper.

-precisie-snede: ±0,3% of + 0,6%* echter met een
minimum van ± 2 mm of + 4 mm*
-machine-snede: ±0,5% echter met een minimum van
+ 5mm
* Indien geen kleinere tolerantie is overeengekomen
en deze eis op het bestelformulier staat vermeld.
II.2.Toleranties voor haaksheid
De tolerantie voor de haaksheid bedraagt ± 2% met
een minimum van ± 2 mm berekend op grond van de
feitelijke afmetingen van de zijden.
N.B.:De toleranties genoemd onder II.1 en II.2 gelden
alleen voor vellen waarvan de korte zijde gelijk is aan
of langer is dan 40 cm.
h) Andere kenmerken
Voor alle technische kenmerken waarvan de
toleranties hierboven niet staan genoemd, vormen
minieme verschillen ongegronde reden tot reclamatie
van de zijde van koper, indien de geleverde goederen
geschikt zijn voor het doel dat gespecifieerd staat in
de opdrachtbevestiging.
Het gegolfd liggen van papier en karton wordt niet als
een verborgen gebrek beschouwd.
De koper van speciale produkties dient het papier of
karton te aanvaarden dat niet geheel en al voldoet aan
de specificatiedetails, maar voldoet aan de eisen ten
aanzien van het eindgebruik tot een maximum
hoeveeheid van 10% van de oorspronkelijke opdracht.
i) Normale verdeling van de gemeten waarden
Alle toleranties die vermeld staan in deze
verkoopsvoorwaarden, worden als gerespecteerd
verondersteld indien 95% van de gemeten waarden
binnen de vereiste tolerantiegrenzen vallen.
Daarnaast mogen zich gemeten eenheidswaarden
voordoen tot een maximum afwijking van 1,5 maal de
waarde van de tolerantie, op voorwaarde dat deze niet
meer bedragen dan 4,5% van de gemeten
hoeveelheid.
Sommige testresultaten mogen hoger uitvallen dan de
grens van 1,5 maal de normale tolerantie, op
voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan 0,5%
van het totale aantal uitgevoerde testen.
2
28. Door het sluiten van de koop wordt de koper
geacht onze voorwaarden te kennen en verklaart hij
ze te aanvaarden.
Deze laatste primeren boven alle andere algemene
voorwaarden, in het bijzonder deze die op de
documenten vermeld zijn die uitgaan van de koper.
N.B. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan
veranderingen.
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II.Cilinderkarton - karton voor speciale doeleinden en
strokarton
II.1.Toleranties en afmetingen
De volgende maximum afwijkingen voor beide
afmetingen van de vellen zijn mogelijk:
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