
ALGEMENE LEVERINGS- EN 

BETALINGSVOORWAARDEN 

MMB VERPAKKINGEN B.V. 

 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepas-

sing op alle aanbiedingen en/of offertes van de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid MMB Verpakkingen B.V., 

hierna te noemen: ‘MMB’, op al de aan MMB verstrekte orders 

c.q. opdrachten en op al de met en/of door MMB gesloten over-
eenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen en/of andere algemene 

voorwaarden door opdrachtgever of koper wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. Onderhavige algemene voorwaarden 
prevaleren te allen tijde boven andersluidende schriftelijke 

inkoop-, aan-bestedings- of andere voorwaarden van opdracht-

gever of koper, behoudens indien en voor zover voormelde 
voorwaarden van koper of opdrachtgever (of een deel daarvan) 

door MMB expliciet schriftelijk zijn aanvaard.  

1.2. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van 

deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkomst 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, nietig 

is of rechtsgeldig vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand. Indien 

enige bepaling of deel daarvan uit onderhavige algemene voor-
waarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaar-

den van toepassing zijn, nietig is of rechtsgeldig vernietigd 

wordt, dan zal voor deze bepaling (of deel daarvan) direct een 
geldige bepaling in werking treden, die qua aard en inhoud zo 

dicht mogelijk aan zal sluiten bij de doelstelling en strekking van 

de nietige of vernietigde bepaling (of deel daarvan).  
 

Artikel 2: Offerte, order en orderbevestiging 

2.1. Alle offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven van en/of 
gedaan door MMB zijn geheel vrijblijvend, herroepelijk en 

exclusief eventueel toepasselijke belasting(en), waaronder onder 

meer, doch uitdrukkelijk niet uitsluitend omzetbelasting, tenzij 
uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Offertes, aanbiedin-

gen en/of prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen 

na dagtekening, tenzij anders gemeld.  

2.2. MMB heeft het recht om een vrijblijvende offerte of aanbie-

ding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aan-
vaarding zonder opgaaf van reden(en) te herroepen. Partijen 

komen uitdrukkelijk overeen dat de hiervoor genoemde termijn 

van drie werkdagen “onverwijld” is in de zin van artikel 6:219 
lid 2 BW. Tenzij anders is bepaald, kan de herroeping van het 

aanbod door MMB in iedere vorm geschieden.  

2.3. Een overeenkomst komt eerst definitief tot stand na schrifte-
lijke aanvaarding door MMB van een door koper of opdrachtge-

ver verstrekte order door middel van een zogenaamde orderbe-

vestiging. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst 
geldt de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging is verzon-

den.  

2.4. MMB zal tot niet meer gehouden zijn dan waartoe zij zich 
middels de door haar afgegeven orderbevestiging heeft verbon-

den.  

2.5. Een koper of opdrachtgever is c.q. blijft gebonden aan een 
door haar verstrekte order, zolang die order door MMB niet 

uitdrukkelijk is geweigerd. In een van koper of opdrachtgever  

ontvangen order met daarin opgenomen, bepalingen, welke 
afwijken van een door MMB verstrekte offerte, gedane aanbie-

ding en/of prijsopgave, zullen voor MMB slechts bindend zijn, 

indien deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk 
door haar zijn geaccepteerd in de door MMB afgegeven order-

bevestiging.  

 
Artikel 3: Betaling 

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, 

dient betaling van de door MMB verzonden facturen binnen 
vijftien dagen na factuurdatum plaats te vinden, en wel zodanig 

dat het factuurbedrag binnen deze termijn op de bankrekening 

van MMB is bijgeschreven. 
3.2. Indien koper of opdrachtgever de juistheid van een door 

haar ontvangen factuur betwist, dient die betwisting schriftelijk 

en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan MMB binnen 

vijftien (15) dagen na dagtekening van de factuur. Een binnen 

die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen MMB en koper 
of opdrachtgever als juist, en als door de koper of opdrachtgever 

erkend verschuldigd. Een eventuele betwisting van een factuur 

laat de betalingsverplichting van koper of opdrachtgever onver-
let.  

3.3. Koper of opdrachtgever is in verzuim door het laten verstrij-

ken van de betalingstermijn.  
3.4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening 

geschieden. Indien koper of opdrachtgever meent nog aanspra-

ken (in welke vorm dan ook) jegens MMB te hebben, is zij niet 
gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten en/of een 

beroep te doen op verrekening.  

3.5. MMB zal gerechtigd zijn, voorafgaand aan de uitvoering 
van de overeenkomst zekerheid voor de betaling van de over-

eengekomen werkzaamheden te verlangen. Indien deze zeker-

heid niet wordt gesteld c.q. kan worden gesteld door koper of 
opdrachtgever, is MMB gerechtigd de betreffende overeenkomst 

te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schor-

ten. 

3.6. Bij niet-tijdige betaling is koper of opdrachtgever – zonder 

dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist – een (cumu-

latieve) vertragingsrente aan MMB verschuldigd gelijk aan de 
wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procent (2%). 

3.7. Bij niet-tijdige betaling is koper of opdrachtgever verplicht 

al de eventueel door MMB daadwerkelijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand (in verband met de incasso van de desbetreffende 

factu(u)r(en)) integraal te vergoeden, zulks met een minimum 

van € 250,00 te vermeerderen met BTW.  
3.8. De door koper of opdrachtgever te verrichten betalingen 

worden geacht in mindering te strekken op die vorderingen 

waarvoor MMB niet het hieronder te noemen eigendomsvoorbe-
houd geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden 

betalingen geacht eerst in mindering te strekken op de verschul-

digde kosten, daarna op de verschuldigde rente en, tot slot, op de 
hoofdsom.  

 

Artikel 4: Reclames 
4.1. Koper of opdrachtgever is verplicht om de door MMB (af-) 

geleverde zaak zo mogelijk terstond, doch in ieder geval binnen 

twee (2) dagen na (af-) levering, te (doen) keuren op hoeveelheid 

en direct zichtbare gebreken. Indien MMB in dit kader tekort is 

geschoten in haar verplichtingen tot uitvoering van de overeen-
komst, dient koper of opdrachtgever zulks onverwijld, derhalve 

binnen twee (2) dagen na (af-) levering schriftelijk, per aangete-

kende post dan wel per deurwaardersexploot, aan MMB kenbaar 
te maken.  

4.2. Indien koper of opdrachtgever na levering van de gekochte 

zaken van oordeel is dat MMB in haar leveringsverplichting 
tekort is geschoten, waar het betreft niet (direct) zichtbare gebre-

ken, dient koper of opdrachtgever zulks uiterlijk binnen vijftien 

(15) dagen na levering én voor verwerking en/of doorlevering 
van de zaken via een aangetekend schrijven, dan wel per deur-

waardersexploot, aan MMB kenbaar te maken.  

4.3. Uitsluitend tijdig gemelde reclames zullen door MMB in 
behandeling genomen worden. In overleg met koper of op-

drachtgever zal de gegrondheid van de geuite klacht worden 

onderzocht. 
4.4. Indien en/of voor zover MMB de klacht gegrond acht, zal zij 

– overigens enkel en alleen met betrekking tot dat deel van de 

geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft en ge-
grond is geacht – de keuze hebben tussen:  

- het opnieuw leveren van die goederen of zaken waarop de 

gegrond bevonden klacht betrekking heeft, dan wel 
- het crediteren van (een deel van) het in rekening gebrachte 

factuurbedrag dat betrekking heeft op (dat deel van de) goederen 

of zaken waarop de gegrond bevonden klacht betrekking heeft. 
Het is koper of opdrachtgever niet toegestaan de goederen of 

zaken waarop de reclame betrekking heeft te retourneren aan 

MMB.  
4.5. Lichte afwijkingen en verschillen in hoeveelheid (maximaal 

tien procent), in structuur en/of in kleur, van het door MMB 

geleverde product, zullen voor koper of opdrachtgever geen 
aanleiding kunnen vormen voor afkeuring van het uiteindelijke 

product en zal evenmin recht geven op een (enig) recht van 

reclame. Gelet op de aard van de te leveren zaken c.q. de te 



leveren producten door MMB, dient koper of opdrachtgever 

uitdrukkelijk rekening te houden met afwijkingen en verschillen 
(maximaal tien procent), waar het betreft de bestelde aantallen 

c.q. de bestelde hoeveelheden.  

4.6. Een koper of opdrachtgever zal in geen geval gerechtigd zijn 
een overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te 

ontbinden. Het recht op retour wordt door MMB nadrukkelijk 

uitgesloten.  
 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1. MMB is in geen geval aansprakelijk voor (enige vorm van) 
indirecte schade zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet 

uitsluitend, immateriële schade, (bedrijfs-) stagnatieschade, 

winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van juridische 
bijstand en/of andere gevolgschade.  

5.2. MMB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook 

die ontstaat doordat koper of opdrachtgever de vervaardigde 
zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of 

verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik 

heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan 

derden heeft doen leveren. MMB is niet aansprakelijk voor 

gevolgschade en/of schade als gevolg van aansprakelijkheid van 

koper of opdrachtgever jegens derden, veroorzaakt door de 
producten van MMB en/of de uitvoering van de overeenkomst 

door MMB. 

5.3. MMB is niet aansprakelijk voor schade van koper of op-
drachtgever (of (enige) andere derde(n)) welke schade een ge-

volg is van en/of verband houdt met een recall-actie (een en 

ander in de ruimste zin van het woord). 
5.4. MMB zal enkel aansprakelijk zijn voor schade die het ge-

volg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MMB.  

5.5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, beperkt 
een eventuele aansprakelijkheid van MMB zich, in het geval 

schade wordt geleden, (welke niet is uitgezonderd in één of 

meerdere van de hiervoor genoemde artikelleden) in ieder geval 
tot het bedrag dat krachtens een eventuele toepasselijke aanspra-

kelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbe-

taald. Indien er geen toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering 
heeft te gelden of indien er – om welke reden dan ook – geen 

uitkering krachtens een dergelijke verzekering plaatsvindt, is 

iedere aansprakelijkheid van MMB beperkt tot maximaal het 

beloop van tweemaal de factuurwaarde (exclusief BTW) van de 

door MMB aan koper of opdrachtgever geleverde zaken in 
kwestie.  

5.6. Koper en/of opdrachtgever vrijwaren MMB voor aanspraken 

van derden die verband houden met de uitvoering van de op-
dracht.  

 

Artikel 6 Auteursrechten / intellectuele eigendom 

6.1. Koper of opdrachtgever garandeert MMB, dat MMB door 

c.q. met de nakoming van de overeenkomst, geen inbreuk maakt 

op rechten van derden verband houdende met intellectuele en/of 
industriële eigendom.  

6.2. Indien en voorzover de door koper of opdrachtgever afgege-

ven garantie als bedoeld in lid 1 van onderhavig artikel niet juist 
is, vrijwaart koper en/of opdrachtgever MMB volledig, onvoor-

waardelijk en onherroepelijk voor alle aanspraken van derden 

die verband houden met (de inbreuk op) rechten van intellectuele 
en/of industriële eigendom (door MMB), één en ander in de 

ruimste zin van het woord. 

6.3. Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals onder meer, maar 
uitdrukkelijk niet uitsluitend, auteursrechten – al dan niet ver-

band houdende met de opbouw van ontwerpen / bestanden in 

(kleur-) lagen – modelrechten,  enzovoort), welke ontstaan als 
gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door MMB of in 

het kader van de door MMB op te stellen offerte en/of aanbie-

ding, behoren steeds en te allen tijde toe aan MMB. Koper of 
opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn – behoudens voorafgaand 

verkregen toestemming van MMB – gebruik te maken van deze 

rechten, in welke vorm of op welke wijze dan ook.   
 

Artikel 7: Levering 

7.1. Koper of opdrachtgever is te allen tijde verplicht haar volle-
dige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de 

uitvoering van de overeenkomst, zodanig dat MMB te allen tijde 

in de gelegenheid is c.q. zal zijn haar verplichtingen uit hoofde 

van de overeenkomst op juiste en tijdige wijze na te komen, 

daaronder ook, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend begrepen, de 
verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afname van 

de gekochte goederen wordt geacht te zijn geweigerd indien de 

te leveren goederen aan de koper of opdrachtgever zijn aangebo-
den, doch levering – om welke reden dan ook – niet mogelijk is 

gebleken. Koper of opdrachtgever wordt in dat geval – zonder 

dat een nadere ingebrekestelling is vereist – geacht met onmid-
dellijke ingang in verzuim te verkeren. Alle kosten, waaronder 

ook, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend dienen te worden begre-

pen, kosten verband houdende met transport en/of opslag van de 
goederen welke niet geleverd zijn kunnen worden, komen voor 

rekening van koper of opdrachtgever en laten de overige aan-

spraken en/of rechten welke MMB heeft jegens koper of op-
drachtgever ten gevolge van de door haar gepleegde tekortko-

ming(en) uitdrukkelijk onverlet. 

7.2. Door MMB genoemde levertijden zijn steeds (en te allen 
tijde) indicatief en nemen eerst een aanvang nadat er over alle 

technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor 

de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, bescheiden, 

logo’s ontwerpen etc., in het bezit van MMB zijn. 

7.3. De indicatief genoemde levertijd wordt gebaseerd op de 

verwachting dat MMB een productiecapaciteit kan realiseren 
zoals ten tijde van de aanbieding voorzien en de benodigde 

materialen haar tijdig ter beschikking zullen worden gesteld. 

Overschrijding van de levertijd geeft koper of opdrachtgever 
(behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van 

MMB) geen aanspraak op schadevergoeding, hoe ook genaamd, 

tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. MMB 
zal – indien zij haar producten of goederen niet kan leveren 

binnen een door haar indicatief genoemde levertijd – niet eerder 

in verzuim zijn c.q. komen te verkeren, dan nadat koper of 
opdrachtgever MMB schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waar-

bij aan MMB een nadere termijn dient te worden verleend om 

alsnog haar verplichtingen na te komen, welke termijn tenminste 
de helft van de oorspronkelijk en indicatief door MMB genoem-

de levertijd zal beslaan.  

7.4. Overmacht: naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt 
geldt als zodanig: alle omstandigheden waarop MMB redelij-

kerwijs geen invloed uit kan oefenen, zoals onder meer, doch 

uitdrukkelijk niet uitsluitend, verzuim en/of tekortkoming door 

of bij haar (buitenlandse) leveranciers en/of (buitenlandse) 

producenten, brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, 
overheidsmaatregelen, waaronder uit- in- of doorvoermaatrege-

len, vorst, overstroming, alsmede alle overige omstandigheden 

welke redelijkerwijs niet binnen de invloedssfeer van MMB zijn 
gelegen en welke van dien aard zijn dat MMB niet in staat is 

haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (tijdig) na te 

komen. Ingeval van overmacht als bedoeld in dit artikel is MMB 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitenge-

rechtelijk te ontbinden, hetzij de overeengekomen levertijd te 

verlengen voor de duur van de overmacht. MMB zal ingeval van 
overmacht, in geen geval gehouden zijn (eventuele) schade van 

koper of opdrachtgever te vergoeden.  

7.5. Order op afroep: een order zal eerst “op afroep” zijn, wan-
neer zulks blijkt uit de door MMB afgegeven orderbevestiging. 

Bij een order op afroep dienen de goederen te worden afgeno-

men binnen de in de orderbevestiging genoemde termijn, welke 
termijn in geen geval meer dan twaalf maanden zal bedragen, te 

rekenen vanaf de datum waarop de orderbevestiging wordt 

verzonden. Koper of opdrachtgever is verplicht om na omme-
komst van de termijn zoals genoemd in de orderbevestiging, 

welke termijn dus maximaal twaalf maanden bedraagt, eventueel 

nog niet afgeroepen producten op eerste verzoek van MMB per 
direct af te nemen tegen directe betaling.  

 

Artikel 8: Transport 

8.1. Indien overeengekomen is dat MMB de goederen of pro-

ducten vervoert c.q. transporteert naar koper of opdrachtgever of 

in haar opdracht laat vervoeren c.q. laat transporteren naar koper 
of opdrachtgever, althans naar een door koper of opdrachtgever 

opgegeven adres, dan zal dit vervoer te allen tijde geschieden 

onder toepasselijkheid van de alsdan geldende CMR-condities 
(ingeval van internationaal transport) of de alsdan geldende 

AVC-condities (ingeval van binnenlands transport). 



8.2. Indien overeengekomen is dat MMB de goederen of pro-

ducten levert “fabriek af”, dan zal koper of opdrachtgever zelf 
zorg dienen te dragen voor vervoer c.q. transport, welk vervoer 

c.q. transport in dat geval voor rekening en risico van koper of 

opdrachtgever komt. Koper of opdrachtgever zal in dat geval 
zelf zorg dienen te dragen, althans in dienen te staan voor de 

(eventuele) verzekering van de goederen of producten en/of het 

transport daarvan.  
8.3. Met inachtneming van c.q. in aanvulling op het bepaalde in 

artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden, zal de eventu-

ele aansprakelijkheid van MMB, in verband met het verloren 
gaan en/of het beschadigd raken van goederen en/of producten 

tijdens het vervoer c.q. transport, te allen tijde beperkt zijn tot 

het bedrag dat krachtens een eventueel door MMB af te sluiten 
verzekering (op CMR- of AVC-condities) zal worden uitge-

keerd. Indien er geen toepasselijke verzekering heeft te gelden of 

indien er – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens 
een dergelijke verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijk-

heid van MMB beperkt tot maximaal het beloop van tweemaal 

de factuurwaarde (exclusief BTW) van de door MMB aan koper 

of opdrachtgever geleverde zaken in kwestie. 

 

Artikel 9: Materiaal / artwork / controle: 

9.1. Koper of opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk 

voor al de door haar (aan-) geleverde zaken, waaronder ook dient 

te worden begrepen aangeleverd “artwork” en/of ontwerpen.  
9.2. MMB is niet gehouden de door koper of opdrachtgever 

aangeleverde zaken, waaronder dus ook dient te worden verstaan 

“artwork” en/of ontwerpen (alsook de daarin opgenomen c.q. 
verwerkte informatie) te controleren en/of te beoordelen op 

juistheid.  

9.3. Koper of opdrachtgever is gehouden de door MMB aangele-
verde proefdrukken, samples en/of conceptbestanden met be-

trekking tot onder meer, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, het 

“artwork” zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en 
MMB van haar bevindingen – binnen de daartoe door MMB 

gestelde termijn - in kennis te stellen.  

9.4. MMB is in geen geval aansprakelijk voor schade die het 
gevolg is van fouten en/of gebreken in artwork dat is aangele-

verd door koper en/of opdrachtgever en/of door koper en/of 

opdrachtgever akkoord is bevonden.  

9.5. Indien koper of opdrachtgever het gebruik van één of meer-

dere (specifieke) materialen voorschrijft, zal MMB niet en op 
geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele consequen-

ties, gevolgen en/of schade die het gebruik van deze (specifieke) 

door de koper of opdrachtgever voorgeschreven materialen met 
zich brengt en/of met zich zou kunnen brengen. MMB is niet 

gehouden de door een koper of opdrachtgever voorgeschreven 

(specifieke) materialen te controleren en/of te beoordelen op 
juistheid en/of geschiktheid.  

9.6. Indien (specifiek) voorgeschreven materialen niet geleverd 

kunnen worden door MMB, is MMB gerechtigd deze materialen 
te vervangen door alternatieve materialen, welke naar hun aard 

en strekking gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven (specifie-

ke) materialen.  
9.7. Indien (specifiek) voorgeschreven materialen niet geleverd 

kunnen worden door MMB en er voorts geen materiaal voorhan-

den is dat naar haar aard en strekking gelijkwaardig is aan de 
voorgeschreven (specifieke) materialen, zal MMB aan de koper 

of opdrachtgever een alternatief voorstel presenteren.    

 
Artikel 10: Afwijkingen 

10.1. MMB is in geen geval aansprakelijk voor schade die het 

gevolg is van afwijkingen tussen de geleverde zaken en het 
oorspronkelijke ontwerp, indien en voorzover deze afwijkingen 

gering van betekenis zijn.  

10.2. Bij beoordeling van de vraag of een eventuele afwijking als 
bedoeld in lid 1 van onderhavig artikel van geringe betekenis is, 

dient rekening te worden gehouden met alle relevante feiten en 

omstandigheden van het productieproces, waaronder onder meer, 
maar uitdrukkelijk niet uitsluitend de door de koper of opdracht-

gever gewenste c.q. voorgeschreven materialen. Met de aanvaar-

ding van onderhavige algemene voorwaarden verklaart koper of 
opdrachtgever zich ervan bewust te zijn dat de door haar voorge-

schreven materialen van invloed kunnen zijn op het te realiseren 

product en dat dit dientengevolge af kan wijken van een oor-

spronkelijk ontwerp (onder meer, maar niet uitsluitend, waar het 

betreft kleur, vorm, en algemene indruk).  
 

Clichés, stempels, matrijzen en overige materialen 

11.1. Clichés, stempels, matrijzen, (overige) gereedschappen en 
(alle) (overige) materialen, welke voor uitvoering van de op-

dracht door MMB nodig zijn, blijven te allen tijde eigendom van 

MMB, zelfs indien koper of opdrachtgever met betrekking tot 
deze zaken een bijdrage of betaling heeft gedaan.  

11.2. MMB is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel 

bedoelde zaken voor de koper of opdrachtgever te bewaren. 
Indien en voorzover MMB de zaken als bedoeld in lid 1 wel 

bewaard, zal MMB dat maximaal voor de duur van één jaar 

doen. MMB staat nadrukkelijk niet in voor de geschiktheid van 
herhaald gebruik.   

11.3. Indien en/of voor zover de zaken als bedoeld in artikel 11.1 

door koper of opdrachtgever aan MMB ter beschikking zijn 
gesteld, zullen zij slechts aan koper of opdrachtgever worden 

geretourneerd indien en/of voor zover koper of opdrachtgever 

aan al haar financiële verplichtingen jegens MMB, inclusief de 

(eventuele) kosten van demontage en vervanging van de zaken, 

heeft voldaan.  

 
Artikel 12: Faillissement, surséance, ondercuratelestelling etc.  

12.1. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder-

curatelestelling van koper of opdrachtgever en/of stillegging 
en/of liquidatie van diens bedrijf, wordt koper of opdrachtgever 

geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is MMB gerechtigd, 

zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke 
tussenkomst is vereist – en onverlet haar overige rechten c.q. 

aanspraken – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbin-

den, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de overeen-
komst met onmiddellijke ingang op te schorten. Koper of op-

drachtgever is verplicht alle kosten welke hieruit voortvloeien, 

integraal te vergoeden aan MMB.  
 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud: 

13.1 Alle zaken welke door MMB worden geleverd aan koper of 
opdrachtgever, worden geleverd onder (toepasselijkheid van een) 

eigendomsvoorbehoud. MMB blijft eigenaar van de geleverde 

en/of nog te leveren zaken, zolang koper of opdrachtgever niet 

aan (al) haar prestatie(s), voor alle door MMB aan koper of 

opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde en/of 
nog te leveren zaken, heeft voldaan, waaronder ook (maar uit-

drukkelijk niet uitsluitend) dient te worden begrepen betaling 

van eventueel verschuldigde rente en/of kosten.  
13.2. Koper of opdrachtgever is, voor de duur dat zij niet aan (al) 

haar verplichtingen jegens MMB heeft voldaan, niet gerechtigd 

om op de door MMB geleverde zaken een pandrecht of een 
bezitloos pandrecht te vestigen. Koper of opdrachtgever ver-

plicht zich ertoe, derden die een dergelijk recht willen vestigen, 

steeds erop te (zullen) wijzen dat zij niet tot het vestigen van een 
dergelijk recht bevoegd is. Voorts verbindt koper of opdrachtge-

ver zich geen stukken te zullen tekenen waarbij een (bezitloos) 

pandrecht op de producten wordt gevestigd. Koper of opdracht-
gever verklaart met aanvaarding van deze algemene voorwaar-

den dat een (eventueel) handelen in strijd met het bepaalde in dit 

artikel(lid) kwalificeert als verduistering.  
13.3. Indien koper of opdrachtgever tekortschiet in de nakoming 

van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, is 

MMB – zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is 
vereist – gerechtigd de aan koper geleverde producten of goe-

deren te revindiceren. Koper of opdrachtgever zal MMB daartoe 

toegang verschaffen tot de plaatsen waar de producten zijn 
opgeslagen en zij zal MMB volledig en onvoorwaardelijk in de 

gelegenheid stellen deze producten of goederen te revindiceren.  

13.4. Eerst op het moment dat koper of opdrachtgever aan (al) 
haar verplichtingen heeft voldaan uit hoofde van (al) de door 

haar met MMB gesloten overeenkomsten, zal zij de eigendom 

van de geleverde producten verkrijgen. Tot dat moment zal het 
koper of opdrachtgever verboden zijn om de onder het eigen-

domsvoorbehoud vallende zaak (op enigerlei wijze) te vermen-

gen, te verwerken, te verkopen, te verpanden en/of te leveren, 
dan wel deze zaak op enigerlei wijze te laten strekken tot zeker-

heid van andere vorderingen dan die van MMB.    

 



Artikel 14: Hoofdelijk 

14.1. Indien MMB met twee of meer (rechts-) personen één 
overeenkomst sluit, zijn beide (rechts-) personen hoofdelijk 

aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de (alle) 

verplichtingen, welke voortvloeien uit de aangegane verbinte-
nis(sen).  

 

Artikel 15: Geschillen: 
15.1. Op al de met MMB gesloten overeenkomsten is Neder-

lands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der 

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). 

15.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van (een) met 

MMB gesloten overeenkomst(en) zullen, voor zover niet anders 
bij wet dwingend is voorgeschreven, in eerste aanleg bij uit-

sluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de rechtbank 

Zeeland-West-Brabant.  
 


