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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISTON PLASTICS B.V. 
 

ARTIKEL 1:DEFINITIES 
Gebruiker van deze voorwaarden: Bliston Plastics B.V., k.v.k.-nummer 31046253, hierna: “Bliston” 

Opdrachtgever: de opdrachtgever c.q. wederpartij bij een aan Bliston verleende order 

Order: opdracht tot vervaardigen c.q. leveren van verpakkingstoepassingen en aanverwant(e) materiaal en toepas-

singen.  

 

ARTIKEL 2:TOEPASSELIJKHEID  ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten van 

Bliston. 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengeko-

men met Bliston of ter zake zonder voorbehoud aan de uitvoering is begonnen door Bliston. 

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts toepasselijk, voor zover Bliston zulks nadrukkelijk 

heeft bevestigd. 

2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van Bliston die bij de uitvoe-

ring van de overeenkomst betrokken zijn. 

2.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor 

alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten. 

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES 
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Bliston zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is bepaald, het 

een ander onverminderd artikel 4.1. Ook bij een bepaalde termijn voor aanvaarding is Bliston gerechtigd om tot on-

verwijld na aanvaarding het aanbod ter herroepen.  

3.2 Een samengestelde prijsopgave biedt geen verplichting voor Bliston tot levering van een gedeelte tegen een 

evenredige prijsstelling of tot deellevering.  

3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automa-

tisch voor nabestellingen. 

3.4 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens in een aanbod gelden als indicatief, zodat op-

drachtgever rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Met 

betrekking tot de bestelde hoeveelheid producten behoudt Bliston zich een tolerantie van 10% (naar boven en naar 

beneden).  

3.5 Alle prijzen gelden voor levering af fabriek, inclusief bulkverpakking, exclusief BTW, tenzij anders overeenge-

komen.    

3.6 Bij een aanbieding voor levering uit voorraad wordt de mogelijkheid van tussentijdse verkoop uitdrukkelijk 

voorbehouden. 

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ANNULERING 
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Bliston.  

4.2 Annuleringen van overeenkomsten zijn slechts geldig na schriftelijke instemming van Bliston. Derhalve worden 

retourzendingen slechts erkend na de voornoemde schriftelijke instemming. Bij retourzending geldt het transportri-

sico voor de opdrachtgever. 

4.3 Indien na totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die kostprijsverhogend werken (als 

bijv. dwingend door de overheid voorgeschreven loonsverhogingen of compenserende toeslagen, muntdevaluaties, 

verhoging van omzetbelasting, verhoging van invoerrechten, enz.) behoudt Bliston zich het recht voor om de daar-

door veroorzaakte prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. 
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ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

5.1 Overeengekomen levertijden gelden steeds als indicatief en niet als fataal in de zin van artikel 6:83(a) BW. 

Bliston spant zich echter in om levertijden zoveel mogelijk te behalen. 

5.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, komen alle 

reeds door Bliston ter zake de overeenkomst gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever. De verzochte 

wijzigingen worden pas dan deel van de overeenkomst wanneer Bliston deze schriftelijk heeft aanvaard en deze 

reeds gemaakte kosten zijn vergoed.  

5.3 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op het opgegeven tijdstip door een omstandigheid aan de zijde van 

opdrachtgever dan zullen de in verband daarmee te maken kosten voor rekening van opdrachtgever komen. 

5.4 Tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk bijzondere eisen aan de constructie en/of materiaal van de te leveren 

goederen zijn gesteld, wordt normale handelskwaliteit geleverd. 

5.5 Tevens dient de opdrachtgever zelf proefondervindelijk testen uit te voeren of het geleverde product voor zijn of 

haar product of productieproces geschikt is. 

 

ARTIKEL 6: BETALING 
6.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling van facturen van Bliston te geschieden binnen 30 

dagen.  

6.2 De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid om betalingen aan Bliston op te schorten.  

6.3 Bij niet-tijdige betaling is Bliston gerechtigd om leveringen op te schorten.  

6.4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling 

over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 1 % over het uitstaande bedrag ver-

schuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

6.5 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, wordt hij tevens 

buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 6:96 BW verschuldigd, onverminderd de overige aan Bliston toe-

komende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. 

6.6 Bliston behoudt zich te allen tijde het recht voor van de opdrachtgever te harer genoegen zekerheidsstelling te 

verlangen voor reeds ontstane en toekomstige verplichtingen.   

6.7 Voor zover voor de door Bliston geleverde artikelen bruto verkoopprijzen zijn vastgesteld, is de opdrachtgever 

verplicht deze tegenover diens afnemers aan te houden. Hij mag slechts bij verkoop aan wederverkopers op deze 

verkoopprijzen de door ons vastgestelde rabatten verlenen. De afnemer zal aan zijn afnemers dezelfde verplichting 

opleggen 

 

ARTIKEL 7: RECLAMES 
7.1 De opdrachtgever is gehouden leveringen bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken.  

7.2 De opdrachtgever dient op straffe van verval van recht binnen 8 dagen na ontvangst gebreken te melden bij 

Blison. Alsdan zal Bliston zorgdragen voor gratis herlevering indien na beoordeling door Bliston de gebreken zijn 

gebleken. Indien de opdrachtgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending binnen die tijd te con-

troleren, kan hem op zijn schriftelijk verzoek binnen de voornoemde termijn door Bliston schriftelijk een langere 

termijn worden gegund. Behoudens dwingendrechtelijke regels inzake (product-) aansprakelijkheid is Bliston niet 

gehouden tot enige vergoeding van schade, het een en ander conform artikel 13. 

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8.1 Tot aan de volledige betaling blijft Bliston eigenaar van haar geleverde goederen. 

8.2 Het is opdrachtgever verboden de goederen van Bliston voor eigendomsoverdracht te vervreemden of bezwaren. 

Bij overtreding wordt de (koop)prijs terstond en volledig opeisbaar.  

8.3 Opdrachtgever is gehouden om bij inbeslagname, vervreemding of bezwaring anderszins de betrokken derde en 

Bliston binnen veertien dagen te wijzen op het eigendomsvoorbehoud.  

8.4 Bliston houdt de bestuurders c.q. feitelijk leidinggevenden van de onderneming van opdrachtgever persoonlijk 

aansprakelijk voor de schade, hetgeen door hen wordt aanvaard bij acceptatie van deze voorwaarden, voor overtre-

ding van het in dit artikel gestelde.  
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ARTIKEL 9: OVERMACHT 
9.1 Een tekortkoming met betrekking tot de overeenkomst kan Bliston niet worden toegerekend indien zij niet te 

wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn reke-

ning komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de opdrachtgever en Bliston overleg plegen 

over de uitvoering van de overeenkomst. 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bliston geen 

invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Bliston niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 

het bedrijf van Bliston worden daaronder begrepen. 

9.3 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de Bliston de werkzaamheden 

niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdracht-

gever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. Alsdan treedt er (schuldeisers)verzuim op aan de zijde van opdrachtgever. 

9.4 Voor zover Bliston ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen ge-

deelte zelfstandige waarde toekomt, is Bliston gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen ge-

deelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden dit gedeelte te voldoen als ware daarvoor een 

afzonderlijke overeenkomst die niet is getroffen door overmacht. 

 

ARTIKEL 10: CONTRACTBEËINDIGING 
10.1 Bij ontbinding of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever of wanneer surseance van betaling wordt aange-

vraagd met betrekking tot zijn bedrijf is Bliston gerechtigd om haar prestaties uit de overeenkomst op te schorten of 

de overeenkomst te ontbinden. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddel-

lijk opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de opdrachtgever surseance van 

betaling aanvraagt,  of wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd. 

10.2 De opdrachtgever is eerst gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden op grond van een toerekenbare tekort-

koming wanneer Bliston in gebreke is gesteld met termijnstelling van tenminste drie weken voor nakoming en zij 

binnen deze termijn niet alsnog nakomt. Toerekenbare tekortkomingen van geringe aard rechtvaardigen geen ont-

binding. Bij ontbinding door de opdrachtgever blijven de prestaties die reeds correct zijn uitgevoerd in stand.   

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM 
11.1 In geval van fabricage c.q. bedrukking van artikelen conform tekeningen, monsters modellen of andere aanwij-

zingen in de ruimste zin van het woord van opdrachtgever, neemt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijk-

heid en aansprakelijkheid ervan op zich dat door de vervaardiging en /of levering dezer artikelen geen intellectuele 

eigendomsrechten van derden worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Bliston ter zake van alle kosten en 

schade voortvloeiende uit claims te dien aanzien.  Niet nakoming van deze garantie van opdrachtgever rechtvaardigt 

de onmiddellijke staking van de uitvoering van alle opdrachten met de opdrachtgever zonder dat opdrachtgever in 

dat verband kosten of schadevergoeding kan claimen van Bliston.  

11.2 Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen e.d. door Bliston vervaardigd, blijven diens eigendom 

en mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gebruikt of aan derden ter 

hand gesteld of getoond worden. Zij dienen op eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven. Opdrachtgever 

vrijwaart Bliston ter zake van alle schade en kosten voortvloeiende uit het gebruik door hem of derden zonder toe-

stemming van Bliston.  
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ARTIKEL 12: MATRIJZEN, BUIGMALLEN, ETC 
12. 1 Matrijzen, vormen, buigmallen, clichétekeningen, drukstempels, etc, (hierna: “matrijzen, etc”) door of voor 

Bliston vervaardigd in opdracht van de opdrachtgever, gaan op het ogenblik dat deze door Bliston voor de vervaar-

diging c.q. bedrukking van de producten voor de opdrachtgever in gebruik worden genomen, in eigendom over aan 

de opdrachtgever, mits deze volledig zijn betaald. 

12.2 Deze matrijzen, etc, worden evenwel door Bliston voor de opdrachtgever bewaard en behoeven niet eerder te 

worden uitgeleverd dan na verloop van twee jaren na de volledige uitlevering van de laatste bestelling voor de met 

deze matrijzen, etc, vervaardigde c.q. bedrukte producten, welke de opdrachtgever bij Bliston heeft geplaatst. 

12.3 Matrijzen, etc, behoeven door Bliston niet langer dan voor der periode van twee jaren te worden bewaard, te 

rekenen vanaf het eerste gebruik. Bij opdrachten, met frequente bestellingen, komen gedurende die eerste twee jaren 

alle onderhoudskosten voor de betreffende matrijzen, etc, voor rekening van Bliston.  

12.3 Wanneer blijkt dat de matrijzen, etc, niet langer te gebruiken zijn, wordt de opdrachtgever daarvan door Bliston 

in kennis gesteld en wordt hem tegelijkertijd opgave gedaan van de kosten verbonden aan het repareren resp. op-

nieuw vervaardigen van matrijzen, etc.  

12.4 Indien Bliston voor de vervaardiging van matrijzen, etc. moet zorgdragen, zal zij met de vervaardiging eerst 

behoeven te beginnen, nadat opdrachtgever de daarvoor de overeengekomen  althans redelijke tegemoetkoming in 

de vervaardigingkosten heeft betaald. Hetzelfde heeft te gelden voor wijzigingen aan matrijzen etc. 

12.5 Bliston behoudt zich nu reeds voor alsdan een retentierecht voor op matrijzen, etc, van opdrachtgever bij ach-

terstallige betalingen van opdrachtgever.   

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID 
13.1 Bliston zal de werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Voor zover Bliston aan-

sprakelijk is voor schade van opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade. Bliston is in 

ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade. 

13.2 Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade 

(hadden) kunnen voorkomen of beperken.  

13.3 Onverminderd het onder lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van Bliston in een voor-

komend geval per gebeurtenis steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs 

(excl. BTW). Indien de overeenkomst uit wordt gevoerd over meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst 

bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de 

totale aansprakelijkheid van Bliston voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 2.500.000,- 

zegge: twee en een half miljoen euro. 

13.4 Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden om-

schreven, een beroep is gedaan door opdrachtgever. In ieder geval dient bij van schade Bliston binnen twee maan-

den nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade of bekend had kunnen zijn met de schade in kennis 

te worden gesteld, op straffe van verval van rechten van de opdrachtgever. 

13.5 Onder indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken 

van afnemers van opdrachtgever. 

13.6 De opdrachtgever vrijwaart Bliston voor aanspraken van derden jegens Bliston voor zover  de schade wordt 

veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen gebrek-

kige, onvoldoende of onjuiste informatie of materialen aan Bliston werd verstrekt inzake de overeenkomst. Bliston 

is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet / schuld / verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkun-

dig of oneigenlijk gebruik van het geleverde door de opdrachtgever.  

13.7 De in dit artikel bepaalde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het 

rechtstreekse, directe en volledige gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bliston. 

13.8 Door opdrachtgever toegeleverde goederen alsmede zich bij Bliston voor de opdrachtgever  in opslag bevin-

dende goederen zijn niet verzekerd zodat dit risico volledig voor opdrachtgever komt, tenzij daarvoor nadrukkelijk 

en schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

 

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
14.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Neder-

lands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen inzake overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden worden gebracht voor de bevoegde 

rechter in het arrondissement waar Bliston haar statutaire zetel heeft, met de exclusieve bevoegdheid van Bliston om 

een andere rechter aan te wijzen.   

 


