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Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALVERPAK B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Populierenweg 4. 

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Alverpak: de besloten vennootschap Alverpak B.V., statutair 

gevestigd te Oudewater en kantoorhoudende te (3421 TX) 
Oudewater aan het adres Populierenweg 4;

1.2  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Alverpak en 
Wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel 
uitmaken;

1.3  Wederpartij: de Wederpartij van Alverpak in de 
rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2;

1.4  Zaken: al hetgeen door Alverpak wordt aangeboden, 
door Wederpartij wordt gekocht en aan Wederpartij wordt 
geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en 

maken deel uit van elk aanbod van Alverpak, alle door 
Wederpartij gedane aanvragen, op alle door Alverpak 
gedane prijsopgaven, op alle door Wederpartij aan Alverpak 
verstrekte opdrachten en op alle tot stand gekomen 
Overeenkomsten tussen Alverpak en Wederpartij alsmede 
op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle 
aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, 
alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, 
gesloten tussen Alverpak en Wederpartij. 

2.2  Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig 
of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een 
andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden (deels) 
nietig of vernietigbaar is. Indien een bepaling in deze 
Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, 
dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het 
meeste de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling 
benadert. 

2.3  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van 
toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1  Alle offertes van Alverpak zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders overeengekomen. 
3.2  Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst 

tussen Alverpak en Wederpartij eerst dan tot stand nadat 
Alverpak de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. 

3.3  Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de 
inhoud van een schriftelijke orderbevestiging van Alverpak 
wordt ontkend, is Wederpartij hieraan gebonden. De 
orderbevestiging wordt dan geacht de overeenkomst juist en 
volledig weer te geven. Wijziging en annulering is dan niet 
meer mogelijk, tenzij door Alverpak schriftelijk aanvaard. 

3.4  Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst 
gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede 
mondelinge afspraken en/of toezeggingen door (personeel 
van) Alverpak, binden Alverpak slechts indien Alverpak deze 
afspraken uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 

3.5  Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk 
bevestigt en Alverpak met instemming van Wederpartij een 
aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft 
gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn 
gekomen. 

3.6  Specificaties, waaronder doch niet uitsluitend afbeeldingen, 
modellen, tekeningen, begrotingen, ontwerpen, monsters, 
catalogi, plannen en andere bescheiden, gelden altijd bij 
benadering zonder dat de verschuldigde Zaak of dienst 
daaraan hoeft te beantwoorden. 

Artikel 4: Verplichtingen Wederpartij 
4.1  Wederpartij is verplicht om Alverpak zowel voorafgaand als 

tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante 
informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, 
welke in redelijkheid nodig zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

4.2  Wederpartij waarborgt dat het aan Alverpak geleverde 
ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van het materiaal 
en de zaken, die op grond van een order geleverd moeten 
worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake 
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wettelijke en/of 
andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, 
die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de 
Overeenkomst. Dit geldt evenzeer in geval van normaal 
gebruik van zaken. 

4.3  Het is Wederpartij niet toegestaan om de door Alverpak 
geleverde Zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een 
andere merknaam of verpakking te voorzien.  

4.4  Kosten van zaken die vervaardigd dienen te worden ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder 
doch niet uitsluitend kosten voor plannen, tekeningen, 
modellen, drukproeven, clichés, stempels, matrijzen, (stans)
gereedschappen, ontwerpen etc., worden door Alverpak 
aan Wederpartij doorberekend. Niettegenstaande deze 
doorberekening worden de in de vorige zin bedoelde zaken 
nimmer eigendom van Wederpartij, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

Artikel 5: Afmetingen, kwaliteit en kwantiteit
5.1  Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden 

vermeld in de volgende volgorde: lengte, breedte, hoogte. 
5.2  Bij vakverdelingen wordt het aantal vakken vermeld in de 

volgende volgorde: aantal lagen, aantal langs de lengte en 
vervolgens aantal langs de breedte van de doos. 

5.3  Bij platen is de eerste vermelde afmeting evenwijdig aan 
de richtingen van de golf; onder richting van de golf wordt 
verstaan de richting van één golfrug of golfdal. 

5.4  Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan 
van maximaal + (plus) of – (minus) 5 millimeter, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

5.5  Onverminderd het in artikel 5.4 van deze Algemene 
Voorwaarden gestelde, dient het binnenwerk kleiner te zijn 
dan de binnenwerkse maat van de doos. 

5.6  Het leveren van meer of mindere dan de bestelde 
hoeveelheid is toegestaan. Deze meerdere of mindere 
hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend. 

5.7  Ten aanzien van de bestelde hoeveelheid zijn per levering de 
navolgende afwijkingen toegestaan: 
- 20% bij leveringen van minder dan 1.000 stuks;
- 15% bij leveringen van 1.000 tot en met 5.000 stuks;
- 10% bij leveringen van meer dan 5.000 stuks. 
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Artikel 6: Prijzen en betaling 
6.1  Tenzij Alverpak uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft 

aangegeven, zijn de door Alverpak genoemde prijzen in 
Euro’s, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief overige op 
de Overeenkomst vallende kosten en belastingen. Betaling 
door Wederpartij aan Alverpak dient te geschieden in Euro’s. 

6.2  De in de offerte vermelde prijs geldt uitsluitend voor de 
prestatie waarop de betreffende offerte betrekking heeft. Er 
bestaat geen verplichting tot levering van een deel van de 
in de offerte vermelde prestatie tegen de voor dit gedeelte 
vermelde prijs of tegen een evenredig deel van de prijs.

6.3  Tenzij Alverpak uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft 
bevestigd, dient betaling steeds te geschieden binnen dertig 
dagen na factuurdatum.

6.4  Indien Alverpak (volledige) vooruitbetaling van of 
zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs verlangt, is 
Wederpartij hieraan gebonden. 

6.5  Wederpartij is nimmer bevoegd het aan Alverpak 
verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, 
dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens Alverpak op te 
schorten. 

Artikel 7: Verzuim Wederpartij, opschorting en ontbinding 
7.1  Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar 

betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij een of 
enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst met Alverpak niet, niet tijdig of niet naar 
behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet 
is verklaard, aan Wederpartij surseance van betaling is 
verleend, Wederpartij onder curatele is gesteld, in andere 
gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer 
vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval 
inontvangstneming door Wederpartij van de levering 
achterwege blijft en in geval Wederpartij door Alverpak 
verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van 
haar verplichtingen en Wederpartij deze zekerheden niet 
heeft verstrekt en/of deze zekerheden onvoldoende zijn, dan 
zijn de vorderingen van Alverpak onmiddellijk en volledig 
opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. 
Alverpak is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar 
haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding 
van de Overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige 
tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder 
inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van 
haar verplichtingen. 

7.2  Over de tijd dat Wederpartij met de betaling in verzuim is, 
is Wederpartij over het aan Alverpak verschuldigde bedrag 
rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand. 

7.3  Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is Alverpak 
bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering 
over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle 
daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn 
voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het door 
Wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum 
van €250,00.  

Artikel 8: Overmacht 
8.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht 

wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft 
Alverpak het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden 
aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) 
ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten. 

8.2  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Alverpak geen invloed 
kan uitoefenen, doch in ieder geval oorlogs(gevaar), 
oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, 
natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende 
weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte 
van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, 
energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)
netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of 
andere ingeschakelde derden en niet of niet tijdige levering 
door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 

8.3  Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of 
opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst 
ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op 
schadevergoeding ontlenen. 

8.4   Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering 
van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat 
Wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van 
hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat 
de overmacht situatie intreedt. 

Artikel 9: Reclames
9.1  Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, 

onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter 
beschikking wordt gesteld. Hierbij dient Wederpartij na te 
gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. 
Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, of wordt 
geconstateerd dat het aantal geleverde stuks onjuist is, dan 
dient Wederpartij dit terstond schriftelijk aan Alverpak te 
melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen één werkdag 
na ontvangst te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de 
door Alverpak verrichte werkzaamheden en/of geleverde 
Zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of 
dergelijke documenten, als juist en volledig door Wederpartij 
aanvaard.

9.2  Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde 
van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst 
nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen acht dagen na 
levering schriftelijk te reclameren. 

9.3  Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in 
lid 1 en 2 van dit artikel reclameert, kan Wederpartij geen 
rechten ontlenen aan haar reclame. 

9.4  Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in lid 1 en 2 
van dit artikel, is gereclameerd en de reclame, naar het 
oordeel van Alverpak, gegrond blijkt te zijn, dan zal Alverpak 
de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat Wederpartij 
daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke 
vergoeding dan ook.  

9.5  Om zich op de rechten voortvloeiende uit lid 4 van dit artikel 
te kunnen beroepen, dient Wederpartij:
-   Alverpak tijdig, als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, 

schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te 
stellen;

-  te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn 
van een toerekenbare tekortkoming van Alverpak; 

-  te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale 
omstandigheden en bij een juiste wijze van opslag en 
gebruik van de geleverde Zaken;

-  te bewijzen dat de door Alverpak geleverde Zaken 
na levering door Alverpak niet (verder) zijn verwerkt, 
behandeld of anderszins zijn bewerkt;   

-  Alverpak alle medewerking te verlenen om haar in staat 
te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te 
nemen. P
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9.6  Wederpartij kan ten aanzien van de navolgende afwijkingen 
geen beroep doen op de rechten die voortvloeien uit lid 4 van 
dit artikel: 

-  Afwijkingen in de hoeveelheid, indien niet terstond 
na ontvangst omtrent het afgeleverde aantal stuks is 
gereclameerd;

-  Afwijkingen in de afmetingen (lengte, breedte, hoogte) van 
maximaal + (plus) of – (minus) 5 millimeter;

- Afwijkingen in het gramgewicht van maximaal 8%;
-  Kleine afwijkingen ten opzichte van door Alverpak 

ter beschikking gestelde Zaken voorafgaand aan de 
totstandkoming van de Overeenkomst;

-  Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in kleur van het 
papier en/of lettertype en/of kleur bij het bedrukken. 

9.7  Indien de kosten van het alsnog verrichten van de 
werkzaamheden zoals overeengekomen en/of de kosten van 
herstel, naar het oordeel van Alverpak, niet in verhouding 
staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft 
Wederpartij – indien Alverpak ter zake aansprakelijk is - 
recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, 
waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. 
Alverpak is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een 
hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de 
kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in lid 
4 van dit artikel omschreven verplichting. 

9.8  Terugzending van het door Alverpak geleverde komt voor 
rekening en risico van Wederpartij. 

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid
10.1  De aansprakelijkheid van Alverpak, als bedoeld in artikel 

9.4 van deze Algemene Voorwaarden, alsook iedere andere 
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of 
omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder 
dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in 
onderhavig artikel.  

10.2  Alverpak kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar 
toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt 
uitsluitend verstaan:
a.  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene 
Voorwaarden;

b.  redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige 
prestatie van Alverpak aan de Overeenkomst te laten 
beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking 
van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

10.3  Alverpak is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan 
voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door stagnatie.

10.4  Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Alverpak 
leidt tot aansprakelijkheid, dan is iedere aansprakelijkheid 
van Alverpak steeds beperkt tot de voor de desbetreffende 
Overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte prijs 
of provisie.  

10.5  Alverpak is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt 
door een gebrek in of aan de geleverde Zaken 
respectievelijk de door Alverpak verrichte werkzaamheden 
indien:
-   de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik 

van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een 
ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven 
geschikt is;

-  het, gelet op de omstandigheden van het geval, 
aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft 
veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door 
Alverpak;

-  het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg 
is van het feit dat de door Alverpak geleverde Zaken en/
of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met 
dwingende voorschriften;

-  het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, 
gegevens en aanwijzingen die door of namens 
Wederpartij aan Alverpak zijn verstrekt;

-  het gebrek een afwijking betreft als bedoeld in artikel 9.6 
van deze Algemene Voorwaarden. 

-  het gebrek te wijten is aan handelingen van 
ondergeschikten of derden, waarvan Alverpak bij de 
uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt. 

10.6  Wederpartij vrijwaart Alverpak volledig ter zake van alle 
aanspraken van derden ter vergoeding van schade die 
verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van 
de door Alverpak aan Wederpartij geleverde Zaken.

10.7  Elke aansprakelijkheid van Alverpak vervalt door het 
verloop van één jaar vanaf het moment dat de Zaken door 
Alverpak zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden 
door Alverpak zijn verricht. De rechtsvordering tot 
schadevergoeding of tot herstel van Wederpartij jegens 
Alverpak verjaart door verloop van één jaar nadat 
Wederpartij Alverpak schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.   

Artikel 11: Leveringstermijn 
11.1  De door Alverpak vermelde leveringstermijnen gelden bij 

wijze van benadering en gaan pas in nadat Alverpak alle 
benodigde informatie en zaken heeft ontvangen, de nodige 
formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij 
verschuldigde vooruitbetaling door Alverpak is ontvangen. 

11.2  Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de in de 
Overeenkomst aangegeven leveringstermijnen. 

Artikel 12: Levering 
12.1  Ongeacht de wijze van levering, gaan alle risico’s ter 

zake de te leveren Zaken vanaf het moment dat de Zaken 
worden ingeladen om getransporteerd te worden over op 
Wederpartij. 

12.2  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn de 
Zaken na levering voor risico van Wederpartij.

12.3  Indien de geleverde Zaken niet door Wederpartij worden 
afgenomen, zal Alverpak deze voor rekening en risico 
van Wederpartij elders opslaan. In een dergelijk geval 
is Wederpartij gehouden de niet geplande opslag- en 
vervoerskosten, aan Alverpak te voldoen. 

12.4  Geleverde Zaken worden door Alverpak niet teruggenomen, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

12.5  Emballage wordt slechts tegen de in rekening gebrachte 
prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is 
overeengekomen en Alverpak de emballage in goede orde 
(onbeschadigd en gereinigd) franco retour ontvangt binnen 
een week na levering. 

12.6  Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het 
afroepen zijn gesteld, heeft Alverpak 6 maanden na 
totstandkoming van de Overeenkomst recht op betaling. 
Indien na 6 maanden nog niet (alles) is afgeroepen, heeft 
Alverpak het recht Wederpartij schriftelijk te sommeren 
dat Wederpartij een termijn zal noemen waarbinnen de 
totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie 
Wederpartij verplicht is binnen 5 dagen te voldoen. De 
door Wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een 
tijdsbestek van 6 maanden niet overschrijden. P
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12.7  In geval sprake is van een door Alverpak voor Wederpartij 
beheerde “ijzeren voorraad”, blijft Wederpartij te allen 
tijde zelf verantwoordelijk voor het voorraadbeleid. 
Wederpartij is verplicht veranderingen in het voorraadbeleid 
tijdig schriftelijk aan Alverpak door te geven. Evenzo is 
Wederpartij verplicht terstond aan Alverpak te melden 
indien Wederpartij voornemens is de voorraad bij Alverpak 
af te bouwen. Alverpak is nimmer aansprakelijk voor 
directe en indirecte schade ontstaan als gevolg van 
voorraadtekorten bij Wederpartij doordat Wederpartij 
niet tijdig veranderingen in haar voorraadbeleid aan 
Alverpak heeft gemeld. Wederpartij is verplicht de directe 
en indirecte schade die Alverpak door het nalaten van 
Wederpartij lijdt te vergoeden. 

Artikel 13: Heffingen 
13.1  Alle heffingen door of vanwege de overheid opgelegd dan 

wel voortkomend uit voor de golfkartonindustrie geldende 
maatregelen of convenanten zullen door Alverpak worden 
doorberekend aan Wederpartij.

13.2  De in lid 1 van dit artikel bedoelde heffingen, zoals in- 
en uitvoerrechten, belastingen, vracht- assurantie en 
lossingskosten, worden gebaseerd op de ten tijde van het 
aangaan van de Overeenkomst geldende kosten. Eventuele 
afwijkingen die nadien aan de dag treden komen voor 
rekening van Wederpartij. 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1  Al het door Alverpak aan Wederpartij geleverde 

blijft eigendom van Alverpak totdat Wederpartij 
alle verplichtingen uit alle met Alverpak gesloten 
Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

14.2  Wederpartij machtigt Alverpak onherroepelijk om, indien 
Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen 
jegens Alverpak, zonder nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde Zaken terug te nemen. Wederpartij zal volledige 
medewerking verlenen aan vorenbedoelde terugname en 
geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke 
toestemming aan Alverpak, en aan door Alverpak aan te 
wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Alverpak zich bevinden.

14.3  Indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-)
verplichtingen en Alverpak de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde Zaken terugneemt, komen de kosten daarvan 
voor rekening van Wederpartij. 

Artikel 15: Eigendomsrechten en rechten 
van intellectuele eigendom  
15.1  Al hetgeen door Alverpak of door haar ingeschakelde 

derden voor de uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt 
en/of ter beschikking is gesteld aan Wederpartij, waaronder 
doch niet uitsluitend afbeeldingen, modellen, tekeningen, 
begrotingen, ontwerpen, tekeningen, clichés, films, walsen, 
rubbers, matrijzen, (stans)gereedschappen etc., blijft 
eigendom van Alverpak, ongeacht of daarvoor kosten zijn 
berekend aan Wederpartij, en dient door Wederpartij op 
eerste verzoek aan Alverpak geretourneerd te worden. 

15.2  Alverpak is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van 
alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel 
eigendom (waaronder het auteursrecht) die rusten op of 
voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder 
doch niet beperkt tot afbeeldingen, modellen, tekeningen, 
begrotingen, ontwerpen, tekeningen, clichés, films, walsen, 
rubbers, matrijzen, (stans)gereedschappen etc.) die 
Alverpak in het kader van de Overeenkomst ontwikkelt en/
of heeft laten ontwikkelen. 

15.3  Het is Wederpartij niet toegestaan om de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde intellectuele eigendomsrechten direct of 
indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen 
of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, 
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Alverpak. 

15.4  Alverpak behoudt zich het recht voor haar naam, merk en/
of nummer in verhouding tot de beschikbare ruimte op 
ieder geleverd object aan te brengen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeengekomen. 

15.5  Wederpartij garandeert de intellectuele eigendomsrechten 
van derden te respecteren. In geval van fabricage naar 
tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, van 
Wederpartij ontvangen, garandeert Wederpartij dat Alverpak 
door de fabricage en/of levering van de betreffende Zaken 
geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van 
derden. Indien Alverpak door handelen van Wederpartij 
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van 
derden, zal Wederpartij Alverpak en/of door Alverpak 
ingeschakelde derden op eerste verzoek vrijwaren. 

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens
16.1  Indien Alverpak persoonsgegevens (zoals bedoeld in 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt 
of laat verwerken, dan zal Alverpak met betrekking tot de 
verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet 
beperkt tot de AVG. Alverpak wordt in dat geval aangemerkt 
als verwerker zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig 
aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de AVG voldoen. 
In dat geval zal tussen Alverpak en Wederpartij een 
verwerkingsovereenkomst in de zin van de AVG worden 
gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen 
worden vastgelegd. 

16.2  In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde persoonsgegevens staat Wederpartij ervoor in dat 
de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is 
en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende 
betrokkenen of derden. Wederpartij vrijwaart Alverpak 
tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden 
als gevolg van het niet naleven door Wederpartij van de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet 
beperkt tot de AVG. Alverpak is slechts aansprakelijk voor 
de schade die door verwerking van de persoonsgegevens is 
veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de 
specifiek tot Alverpak als verwerker gerichte verplichtingen 
van de AVG dan wel in strijd met de schriftelijke instructies 
van Wederpartij is gehandeld. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 
17.1  Op elke rechtsverhouding tussen Alverpak en Wederpartij, 

waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking heeft, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

17.2  Het absoluut bevoegde gerecht van de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd om kennis te nemen 
van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en/of 
deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeengekomen. 
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