
 
 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLBERT COMMUNICEERT 
gevestigd te Denekamp, Kamer van Koophandel Enschede nr.: 08108472. Deze voorwaarden zijn op 23 juni  
2011 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Almelo onder nummer  38 / 2011  

Blad 1. 
 
 
Artikel 1. 
  
Geldigheid van deze voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, leveringen, uitvoeringen van 
werken en alle overige met Wolbert Communiceert gesloten overeenkomsten. Alle bestellingen, hoe ook 
genaamd van de opdrachtgevers / afnemers van Wolbert Communiceert , worden tevens geacht erkenning en 
aanvaarding van deze voorwaarden in te houden, welke voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst 
tussen partijen aan de opdrachtgever/ afnemer bekend zijn gemaakt, behoudens een uitdrukkelijk 
aangetekend schriftelijk protest zijdens de opdrachtgevers / 
afnemers binnen 2 weken na het kenbaar maken van de toepasselijke onderhavige voorwaarden.  
 
Voorwaarden van onze opdrachtgevers/ afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de 
met Wolbert Communiceert  gesloten overeenkomsten, voor zover Wolbert Communiceert  dit schriftelijk 
heeft erkend en bevestigd. 
 
Artikel 2. 
  
Aanbiedingen 
 
Alle aanbiedingen / offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen 
door Wolbert Communiceert  zijn niet bindend, tenzij deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Artikel 3. 
  
Aansprakelijkheid 
 
Wolbert Communiceert  is niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan als 
direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven. Daaronder wordt 
eveneens begrepen de fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever / afnemer bij 
goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. 
 
Dit artikel heeft eveneens betrekking op het eventueel van toepassing zijnde meerwerk Wolbert Communiceert  
zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te 
vergoeden. 
 
Artikel 4. 
 
Aansprakelijkheid ter zake gegevens en informatie 
 
Wolbert Communiceert  erkent geen aansprakelijkheid in gegevens en informatie, welke door of namens de 
opdrachtgevers/afnemers zijn verstrekt, om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de met Wolbert 
Communiceert  gesloten overeenkomst.  
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Blad 2. 
 
 
Artikel 4. (Vervolg) 
 
Aansprakelijkheid ter zake gegevens en informatie 
 
Wolbert Communiceert  is niet verplicht de van de opdrachtgevers/afnemers of via hen van derden ontvangen 
gegevens of stukken te toetsen. Er mag op de juistheid ervan worden afgegaan. De opdrachtgevers / afnemers 
zullen Wolbert Communiceert  te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde 
onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden. 
 
Artikel 5. 
 
Levering 
 
De levering van producten door Wolbert Communiceert  geschiedt tegen de gebruikelijke vrachttarieven, tenzij 
schriftelijk ander is overeengekomen. De afgifte van de producten geschiedt ter plaatse waar 
het transportmiddel kan komen. Wanneer de opdrachtgever de zending anders wenst te ontvangen, 
dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever. 
 
Goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd. Het transport 
wordt door Wolbert Communiceert  alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn 
rekening heeft verzocht. 
 
Artikel 6.  
 
Prijzen 
 
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, 
exclusief eventuele vergrotingen, verkleiningen, rasters, copyproofs of andere kosten die voor een extra 
opmaak nodig zijn. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. 
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene 
omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.  
 
Als de levertijd echter meer dan drie maanden bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op 
te zeggen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met 
de hoofdsom. 
 
Kosten voor uitvoering van een opdracht op rekening bij een factuurbedrag tot € 50,00 exclusief 
omzetbelasting zullen worden verhoogd met een opslag voor kantoor -, administratie - en behandelingskosten 
van € 5,00.  
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Blad 3. 
 
 
Artikel 7. 
  
Overmacht door toedoen opdrachtgever/ afnemers c.q. derden 
 
Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Wolbert Communiceert  en door toedoen 
van de opdrachtgevers/afnemers niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, is Wolbert 
Communiceert  gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgevers / afnemers in 
rekening te brengen. 
 
Indien tijdens de uitvoering van door Wolbert Communiceert  aangenomen werken blijkt, dat deze 
onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van Wolbert Communiceert  niet bekende omstandigheden, hetzij door 
welke overmacht dan ook, dan heeft Wolbert Communiceert  het recht te vorderen, dat de aan haar verstrekte 
opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt behoudens wanneer 
hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Wolbert 
Communiceert  heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Wolbert Communiceert  verrichte 
werkzaamheden.  
 
Mochten opdrachtgevers/afnemers hiermede niet akkoord gaan, dan kan de bevoegde Rechter op verlangen 
van een der partijen de gevolgen van de overeenkomst wijzigen, dan wel geheel of 
gedeeltelijk tot ontbinding ervan overgaan, waaraan desnoods terugwerkende kracht kan worden verleend. 
 
Alle onkosten, welke door Wolbert Communiceert  worden gemaakt, ten verzoeke van de opdrachtgevers / 
afnemers komen geheel voor diens rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 8  
 
Levertijden 
 
Alle levertijden worden door Wolbert Communiceert  naar beste weten en kunnen opgegeven en worden zo 
juist mogelijk bepaald. 
 
Artikel 9. 
  
Levering in gedeelten 
 
Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden 
beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien. 
 
Artikel 10.  
 
Kwantiteit 
 
Wolbert Communiceert  heeft het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met 
dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen.  
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Blad 4. 
 
 
Artikel 10. (Vervolg) 
 
Kwantiteit 
 
Wolbert Communiceert  heeft het recht de overeenkomst als bedoeld in de artikelen 5 en 9 in deel leveringen 
na te komen. Indien Wolbert Communiceert  niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal zij aan 
de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, 
waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden. 
 
Artikel 11. 
  
Productie middelen 
 
Zeefdrukvormen, negatieven, positieven, glasplaatjes, werktekeningen e.d. blijven tenzij deze door de 
opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Wolbert Communiceert , waarbij Wolbert Communiceert  niet 
gehouden is deze te bewaren.  
 
Ook de door Wolbert Communiceert  verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, 
modellen enz. behoren aan Wolbert Communiceert  toe. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn 
slechts  toegestaan met schriftelijke toestemming van Wolbert Communiceert . 
 
Artikel 12. 
  
Overmacht in algemene zin 
 
Gevallen van overmacht, zoals storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, dan wel bij haar leveranciers en 
verder elke aan Wolbert Communiceert  niet verwijtbare transportbelemmering of vertraging, voorts het niet 
leveren van goederen door haar leveranciers, stakingen en uitsluitingen, in- en uitvoerverboden of 
beperkingen, brand, ongevallen, mobilisatie, oorlog en -gevaar, onlusten, 
Nuts bepalingen of bepalingen van enige overheid, beslagleggingen, alsmede alle andere niet verwijtbare 
omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen, 
dan wel de uitvoering van de overeenkomst aanzienlijk moeilijker maken dan voorzien, geeft Wolbert 
Communiceert  de mogelijkheid de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. 
 
Artikel 13. 
 
Annulering 
 
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van 
de overeenkomst is begonnen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te 
nemen, is deze verplicht de door Wolbert Communiceert  reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al 
dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, af te nemen en te betalen. 
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Blad 5. 
 
 
Artikel 13. (Vervolg) 
 
Annulering 
 
De opdrachtgever is voorts verplicht Wolbert Communiceert  te vrijwaren tegen vorderingen van derden als 
gevolg van de annulering der opdracht en/of de weigering van goederen. Onverminderd het vermelde in dit 
artikel behoudt Wolbert Communiceert  zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst 
en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 14. 
  
Wijzigingen der opdracht c.q. meer- en minderwerk 
 
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door de 
opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave redelijkerwijs 
kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Bedoelde wijzigingen dienen 
tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan Wolbert Communiceert  ter kennis zijn gebracht. Mondeling of telefonisch 
doorgegeven gewenste wijzigingen door opdrachtgever verplicht Wolbert Communiceert  niet tot enige 
schadeloosstelling, daar het risico in dit laatste geval bij de opdrachtgever blijft. 
 
Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen komt voor verrekening 
in aanmerking. De door Wolbert Communiceert  te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld 
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 15. 
  
Uitbesteding werk aan derden 
 
Opdrachtgever machtigt Wolbert Communiceert  om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde op 
een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren, waarbij de opdrachtgever akkoord gaat met overdracht door 
Wolbert Communiceert  aan derden van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met de 
opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 
 
Artikel 16. 
  
Reclame 
 
Reclames over de uitvoering van de verrichte werken moeten binnen 8 dagen na voltooiing der werken bij 
aangetekend schrijven aan Wolbert Communiceert  worden gemeld. 
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Blad 6. 
 
 
Artikel 16. (Vervolg) 
  
Reclame 
 
Wolbert Communiceert  dient in staat te worden gesteld de tijdig aangevoerde reclame te controleren en naar 
haar oordeel bepalen of de geleverde goederen gratis vervangen dienen te worden, dan wel kunnen worden 
hersteld, indien de levering niet deugdelijk mocht zijn. Latere reclames behoeven door Wolbert Communiceert  
niet in behandeling te worden genomen. 
 
Indien er sprake is van een geschil, waarin de Kantonrechter bevoegd is kennis te nemen, zal dit de 
Kantonrechter zijn, die daartoe de bevoegdheid heeft gekregen op grond van het bepaalde in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, kennis te nemen van het voormelde geschil. 
 
Artikel 17. 
  
Betaling 
 
Iedere betaling dient zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Wolbert Communiceert  behoudt zich het recht voor om eerst na vooruitbetaling van de te maken onkosten 
voor de uit te voeren werkzaamheden te leveren. 
 
Wanneer de opdrachtgevers/afnemers in gebreke blijven de prijs voor de te leveren werkzaamheden op de 
vervaldatum te betalen, is Wolbert Communiceert  gerechtigd een (wettelijke) rente vergoeding te verlangen 
over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum. 
 
Indien met Wolbert Communiceert  schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, zal de 
genoemde rentevergoeding ingaan vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn. Bij niet tijdige betaling is 
de opdrachtgever / afnemer naast het verschuldigde  bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot 
een volledige vergoeding  van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder  begrepen 
de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.  
 
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum 
van € 100,00 exclusief omzetbelasting. Indien Wolbert Communiceert  genoodzaakt is het faillissement van 
haar opdrachtgevers/afnemers aan te vragen, is deze naast het aan Wolbert Communiceert  verschuldigde, de 
daarop drukkende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede de rente, eveneens de kosten van 
faillissementsaanvrage verschuldigd berekend naar het gebruikelijke 
tarief. 
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Blad 7. 
 
 
Artikel 18. 
  
Compensatie 
 
Indien de opdrachtgever een vordering op Wolbert Communiceert  heeft mag hij die nimmer compenseren c.q. 
verrekenen met een vordering van Wolbert Communiceert , zulks in tegenstelling tot Copydruk 
Wolbert zelve. 
 
Artikel 19. 
  
Kredietwaardigheidvoorwaarde 
 
Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgevers / afnemers is voor ons de 
kredietwaardigheid van deze opdrachtgevers/afnemers.  
 
Zo aan Wolbert Communiceert  op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken 
aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgevers/afnemers, heeft Wolbert Communiceert  het recht direct  
de  werkzaamheden te staken, waarbij Wolbert Communiceert  zich verplicht zulks aan de opdrachtgevers / 
afnemers onmiddellijk schriftelijk te melden. 
 
Ingeval de opdrachtgevers / afnemers op enigerlei wijze tegenover Wolbert Communiceert  in gebreke 
mochten blijven prompt aan de verplichtingen jegens Wolbert Communiceert  te voldoen, bij staking van 
betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de 
zaken van opdrachtgevers / afnemers, wordt al hetgeen door hen uit hoofde van enigerlei 
contract aan Wolbert Communiceert  verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. De  opdrachtgevers / 
afnemers zullen in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening. 
 
Artikel 20. 
  
Toepasselijk recht 
 
Op alle met Wolbert Communiceert  gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. 
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Blad 8. 
 
 
Artikel 21. 
  
Geschillen 
 
Alle geschillen, welke tussen Wolbert Communiceert  en haar opdrachtgevers / afnemers met betrekking tot 
deze voorwaarden en / of aangegane overeenkomsten zullen of kunnen opkomen, zullen met 
uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almelo.  
 
Wolbert Communiceert  behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om in zulk een geval de procedure ter 
zake aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgevers / afnemers. 
 


