ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
VAN
MONDI MAASTRICHT N.V.
Art. 1: Toepasselijkheid
1.

De bepalingen uit deze algemene verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing
op alle rechtshandelingen met een afnemer of opdrachtgever (hierna
te noemen: de Opdrachtgever) inzake de verkoop van zaken, goederen en diensten (hierna te noemen: de
Leverantie). Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wij
uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere voorwaarden akkoord zijn gegaan.

2.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en
voor zover daarmee door de directie van Mondi steeds per Leverantie is ingestemd.

3.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort in stand blijven.

4.

De afnemer is gehouden deze algemene verkoopvoorwaarden eveneens van toepassing te verklaren bij
doorverkoop van de Leverantie aan derden.

5.

Onder “Mondi” wordt verstaan:
MONDI MAASTRICHT N.V. EN GROEPSVENNOOTSCHAPPEN
Art. 2: Tot stand komen van een overeenkomst

1. Alle offertes worden door Mondi schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, behoudens het geval zij een
termijn voor aanvaarding bevatten en hebben, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, een
geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.
2.

Een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt eerst tot stand wanneer
door een statutair bevoegde functionaris van Mondi– tenzij Mondi al dan niet vooraf schriftelijk te kennen
heeft gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, dan wel Mondi zich anderszins gebonden achtschriftelijk is bevestigd de order van de wederpartij te accepteren, dan wel indien Mondi met de uitvoering
van de opdracht is aangevangen.

3.

Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen in de offerte kunnen alleen met schriftelijke toestemming van
beide partijen plaatsvinden en worden enkel in dat geval geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
Indien Mondi de door haar voorgestelde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen schriftelijk aan
Opdrachtgever te kennen heeft gegeven en laatstgenoemde niet binnen vijf dagen na de verzenddatum
schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven hiermee niet akkoord te zijn, wordt de in de vorige
zinsnede bedoelde toestemming geacht te zijn verleend.
Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat, dit aanbod wordt aanvaard door de wederpartij en door
Mondi wordt bevestigd, dan is Mondi gerechtigd het aanbod binnen twee dagen na ontvangst door de
wederpartij van haar bevestiging te herroepen
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Art. 3: Uitvoering van de overeenkomst en levering
1.

Met de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in art. 2 verbindt Mondi zich tot niet meer dan de
uitvoering van de overeengekomen Leverantie.

2.

Mondi zal geen meerwerk verrichten dan na goedkeuring door de wederpartij. De kosten van het meerwerk
worden in rekening gebracht bij de wederpartij. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de
aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet.

3.

Mondi gaat er bij haar offerte en bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst vanuit dat de door haar te
verrichten Leverantie op het in de overeenkomst voorziene tijdstip en ongehinderd en ononderbroken kan
plaatsvinden onder normale omstandigheden en tijdens normale uren. Indien dit in de praktijk niet het
geval blijkt te zijn, en partijen dienaangaande schriftelijk geen nadere afspraken hebben gemaakt, is Mondi
gerechtigd de prijzen naar redelijkheid aan te passen.

4.

De Leverantie wordt door Mondi geleverd dan wel verzonden naar de overeengekomen plaats(en). Tenzij
partijen schriftelijk anders overeenkomen geschiedt de levering “Ex Works Maastricht” conform de
Incoterms versie 2010. De Leverantie reist voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.

De overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum geldt niet als fataal tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Indien nakoming binnen de overeengekomen termijn, om welke reden dan ook, niet
haalbaar blijkt, wordt door Mondi ten spoedigste contact opgenomen met de Opdrachtgever en zullen
partijen in overleg nadere afspraken maken.

6.

Mondi zal niet door het enkele overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en
overschrijding van de leveringstermijn kan op zichzelf nimmer grond zijn voor ontbinding van de
overeenkomst door Opdrachtgever. Bij overschrijding van de leveringstermijn of leveringsdatum kan
bovendien geen enkele aanspraak worden gemaakt op enigerlei vergoeding.

7.

Indien om welke reden dan ook de Opdrachtgever niet in staat is de Leverantie op het overeengekomen
tijdstip in ontvangst te nemen, heeft Mondi – mits haar opslagcapaciteiten dat naar haar uitsluitend oordeel
toelaten – enerzijds de keuze op verzoek van de Opdrachtgever de Leverantie tot aan de daadwerkelijke
levering voor diens rekening en risico te bewaren. Anderzijds is Mondi gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. De Opdrachtgever is verplicht aan Mondi de opslagkosten volgens het bij haar gebruikelijke
tarief of, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip
dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dit een later tijdstip betreft vanaf de in de
overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

8.

Een geplaatste order waarvan de levering zich al dan niet over langere termijn uitstrekt en welke door
Mondi is aanvaard en ter zake waarvan wel enige daadwerkelijke voorbereiding is gemaakt met de
productie of levering, kan slechts door de Opdrachtgever worden geannuleerd tot het moment van
verscheping aan boord van een schip of inlading in een ander (laatste) vervoermiddel. Annulering dient
schriftelijk (per post of per fax) plaats te vinden. Bij annulering van de Leverantie door de Opdrachtgever,
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zal de Opdrachtgever Mondi schadeloos stellen voor alle door haar geleden en te lijden schade, welke in elk
geval omvat gemaakte kosten en gederfde winst.
9.

Mondi heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval
op deze voorwaarden ook door en ten behoeve van deze derden een beroep kan worden gedaan.

10. Wanneer Mondi aan Opdrachtgever voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten,
containers en dergelijke – al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom – ter beschikking heeft
gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen, is Opdrachtgever gehouden – behoudens
indien het een éénmalige verpakking betreft - deze materialen voor zijn rekening en risico aan Mondi in
goede staat te retourneren tegen creditering van het door haar in rekening gebrachte bedrag. De
Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot verrekening van dit bedrag. Door Mondi ter beschikking
gestelde materialen zijn en blijven ten alle tijden haar eigendom en worden door de Opdrachtgever als goed
huisvader gehouden en verzekerd en op eerste verzoek afgegeven.
Art. 4: Koopprijs
1.

De koopprijs is exclusief de op het ogenblik van facturering geldende BTW.

2.

Het verpakken, in- en uitladen, vervoer van goederen, alsmede de (verzending van) documenten of andere
gegevensdragers ten behoeve van de Leverantie geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
De aan deze activiteiten verbonden kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten zijn niet in
de prijs inbegrepen.

3.

Indien door de Opdrachtgever gewenste en door Mondi geaccordeerde wijzigingen in de overeenkomst
leiden tot verhoging van de kosten, is Mondi gerechtigd deze meerkosten, al dan niet middels een
prijsverhoging, bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.

De koopprijs is gebaseerd op de ten tijde van de offerte bestaande prijzen, koersen, lonen, lasten en
vrachten. In geval van verhoging hiervan is Mondi gerechtigd de overeengekomen koopprijs
dienovereenkomstig te wijzigen, waarmee de Opdrachtgever zich ex art. 7:900 BW akkoord verklaart.

Art. 5: Overgang risico
1.

Het risico voor de te leveren zaken gaat over van Mondi op de Opdrachtgever bij het verlaten van de fabriek
in Maastricht, ongeacht de wijze van verzending die tussen de Opdrachtgever en Mondi overeen is
gekomen.

2.

Het aannemen der zaken door de vervoerder geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren,
behoudends andersluidende aantekening op de vrachtbrief of het reçu.

Art. 6: Betaling, facturering, zekerheid
1.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de wijze zoals op de facturen vermeld,
waarbij ieder beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.

Document datum: mei 2015

Document nr. L-6-11-01

2.

Mondi kan ten allen tijde (contante) vooruitbetaling of zekerheid tot maximaal het totaalbedrag van de
Leverantie verlangen, ook indien dit niet in de orderbevestiging of de overeenkomst is opgenomen. De
zekerheid kan uitsluitend ter bepaling van Mondi gevraagd worden in de vorm van een voorschot,
hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een afroepbankgarantie.

3.

Bij niet tijdige vooruitbetaling of niet verstrekken van de verlangde zekerheidstelling is Mondi niet
gehouden te leveren en is Mondi desgewenst gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst
te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.

Mondi is bevoegd de bedragen die zij aan Opdrachtgever of andere tot hetzelfde concern als de
Opdrachtgever behorende vennootschappen eventueel verschuldigd is te verrekenen met bedragen die de
Opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

5.

Betaling door de Opdrachtgever van het door hem aan Mondi verschuldigde dient te geschieden zonder
enige aftrek, korting of schuldvergelijking.

6.

Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en alsdan – derhalve vanaf 31 dagen na factuurdatum – daarenboven
verschuldigd de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Alle door Mondi te maken
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering komen voor rekening
van de Opdrachtgever, bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW als volgt:

7.

-

over de eerste € 3.000,- 15 %;

-

over het meerdere tot € 6.000,- 10%;

-

over het meerdere tot € 15.000,- 8 %;

-

over het meerdere tot € 60.000,- 5 %;

-

over het meerdere boven € 100.000,- 3%.

De Opdrachtgever die gebruik maakt van opslag door Mondi zoals bedoeld in artikel 3, zevende lid blijft
verplicht tot betaling van de koopprijs op het in lid 1 bedoelde tijdstip.

Art. 7: Eigendom
1.

De door Mondi geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst, waaronder de betalingsverplichtingen, volledig is nagekomen of daarvoor op
verzoek van en ten genoegen van Mondi zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever onverhoopt niet
tijdig aan zijn verplichtingen voldoet is Mondi bevoegd alle zaken of een gedeelte hiervan, die zij aan de
Opdrachtgever in het kader van de betreffende overeenkomst heeft geleverd als haar eigendom op te
eisen.

2.

Behoudens het in lid 1 van dit artikel gemaakte eigendomsvoorbehoud gaat de eigendom van de Leverantie
op de Opdrachtgever over bij de daadwerkelijke levering.

3.

De door Mondi verstrekte afbeeldingen, modellen, offertes en dergelijke blijven haar eigendom en mogen
zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op
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andere wijze worden gebruikt. De Opdrachtgever is gehouden deze bescheiden op eerste verzoek van
Mondi binnen 14 dagen franco aan Mondi te retourneren.
4.

Mondi is en blijft eigenaar van alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
in lid 3 genoemde zaken, tenzij deze rechten bij overeenkomst aan de Opdrachtgever worden
overgedragen.

Art. 8: Afwijkingen/overmacht
1.

Afwijkingen in kwaliteit, conditie en hoeveelheid van de Leverantie zijn geoorloofd indien en voor zover
Mondi de in de branche gebruikelijke inspanningen heeft verricht om te kunnen voldoen aan de
specificaties zoals met de Opdrachtgever overeengekomen. De last te bewijzen dat Mondi zich niet conform
het vorenstaande heeft ingespannen rust op de Opdrachtgever. Als tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet worden beschouwd:
-

geringe kleurafwijkingen van of binnen een partij geleverde zaken;

-

geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, satinage, dikte, enz. van of binnen een partij
geleverde zaken;

-

afwijkingen in hoeveelheid die niet meer bedragen dan 10% van de overeengekomen
hoeveelheid; de geleverde hoeveelheid wordt in rekening gebracht;

-

afwijkingen van het overeengekomen formaat:
o Zakbreedte ± 5 mm.
o Zaklengte ± 10 mm.
o Bodembreedte ± 5 mm.

2.

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Mondi
gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij gedurende de overmachtsituatie de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot
enige schadevergoeding gehouden is.

3.

Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 is Mondi gerechtigd terstond betaling te
verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of
geïnvesteerde bedragen.

4.

Tekortkomingen van Mondi in de nakoming van de overeenkomst worden geacht op overmacht te berusten
in geval van de volgende omstandigheden en/of gebeurtenissen: oorlog, mobilisatie, onlusten,
terroristische acties, embargo, sabotage, overstroming en andere vormen van wateroverlast, stagnatie in
dan wel beperking of stopzetting van leveringen door nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere
ongevallen, stakingen en werkonderbrekingen, ziekteverzuim van 10% of meer van het productiepersoneel,
maatregelen van overheidswege, niet of ontijdige toelevering van grondstoffen en
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halffabricaten, vertragingen in transport bij aflevering aan de Opdrachtgever en andere onvoorziene
omstandigheden welke de bedrijfsgang verstoren en de nakoming van de verplichtingen vertragen of zelfs
redelijkerwijs onmogelijk maken, dit alle, zowel bij Mondi als bij door haar inzake de Leverantie
ingeschakelde derden.
Art. 9: Klachten, aansprakelijkheid, vrijwaring
1.

Eventuele klachten moeten schriftelijk, bij aangetekend schrijven, geschieden binnen 8 dagen na ontvangst
van de Leverantie of zoveel eerder als redelijkerwijs acceptabel in de gegeven omstandigheden na
verzending en/of het verrichten van de diensten, bij gebreke waarvan ex artikel 7:900 BW bij wege van
vaststelling de Leverantie correct is uitgevoerd en/of de diensten correct zijn verricht.

2.

De Opdrachtgever dient Mondi in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht
ter plaatse vast te stellen.

3.

Terugzending van de zaken mag slechts geschieden na uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van Mondi.
Goedkeuring tot terugzending houdt niet in dat Mondi de klacht gegrond acht of aansprakelijkheid erkent.
Mondi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige daad van haar c.q. door haar ingeschakelde rechtspersonen of natuurlijke personen of die op
een andere rechtsgrond gebaseerd kan worden.

4.

Mondi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade en
schade wegens bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst, noch voor vorderingen ingesteld door derden. Ten
aanzien van laatstgenoemde vorderingen vrijwaart de Opdrachtgever Mondi volledig.

5.

Mondi is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:
a.

schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de
Opdrachtgever verstrekte gegevens;

b.

daden en nalatigheden van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door, vanwege of in het kader van de Leverantie te werk zijn gesteld;

c.

beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde zaken.

6.

De in de leden 4 tot en met 6 van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Mondi
gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Mondi.

7.

Mocht Mondi onverhoopt aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering van Mondi, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
betreffende polis. Is de dekking om welke reden dan ook niet van toepassing, dan is haar aansprakelijkheid
in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de Leverantie waaruit de schade
voortvloeit, exclusief kosten en eventuele schade van derden.
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8.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Mondi en/of door haar ingeschakelde derden lijden
tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de
zijde van Mondi of aan de zijde van door Mondi ingeschakelde derden.

9.

De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor handelingen van zijn ondergeschikten of door of wegens
hem ingeschakelde derden.

10. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders,
aanwijzingen en voorgeschreven werkwijzen.
11. Foutieve opslag van de zaken door de Opdrachtgever sluit aansprakelijkheid aan de zijde van Mondi uit.
12. De Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Mondi kunnen doen gelden nadat het geleverde
of een gedeelte daarvan in gebruik is genomen, be- of verwerkt is.
Art. 10: Proeven
Proeven of modellen welke door de Opdrachtgever voor akkoord zijn bevonden, zijn bindend voor het
uitvoeren van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1. 8
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Art. 11: Verval van recht
1.

Bij de levering dient de Opdrachtgever zich terstond te vergewissen van de conditie van de Leverantie.
Indien er waarneembare schade is aan het geleverde of het geleverde niet overeenstemt met de
overeenkomst, dan dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk aan Mondi te melden, althans met
inachtneming van het in artikel 9 hieromtrent gestelde, en dient hij in overleg met Mondi maatregelen te
treffen teneinde verdere schade te voorkomen.

2.

De Opdrachtgever kan in elk geval geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is verricht of afgeleverd
niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet voldoet aan het gestelde in artikel 9 en binnen
redelijke tijd de non-conformiteit van de Leverantie schriftelijk aan Mondi te kennen heeft gegeven.

3.

Indien partijen zijn overeengekomen dat Mondi in afwijking van art. 3, vierde lid van deze algemene
voorwaarden zou zorg dragen voor en het risico zou dragen van het transport dan dient de Opdrachtgever
in geval van schade aan of vermissing van (een deel) van het geleverde – naast zijn verplichtingen als
voornoemd in artikel 9 – alle maatregelen te treffen die binnen zijn vermogen liggen teneinde verhaal op de
vervoerder mogelijk te maken.

4.

Klachten ten aanzien van facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bij Mondi te
worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

5.

Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen, indien de Opdrachtgever niet binnen de redelijke termijn
althans de termijn zoals voornoemd in artikel 9 en dit artikel, doch in elk geval binnen 1 jaar na levering een
vordering ter zake bij de bevoegde rechter heeft ingesteld.

Art. 12: Opschorting/ontbinding
1.

Onverminderd de rechten van Mondi als bedoeld in art. 6 is zij in het geval dat de Opdrachtgever niet, niet
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Mondi gesloten
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond
bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet is staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen
jegens Mondi te voldoen, gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij
de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden,
zulks zonder dat de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de
Mondi verder toekomende rechten.

2.

In aanvulling op lid 1 is Mondi gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te
ontbinden, zulks zonder dat de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en
onverminderd de haar verder toekomende rechten, in het geval aan de zijde van Opdrachtgever sprake is
van:
a. faillissement,
b. surseance van betaling,
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c. beslaglegging,
d. onder curatelestelling of anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen daarvan,
e. liquidatie van de onderneming of
f. verandering van (in)directe zeggenschap in de onderneming.
3.

Mondi behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of ten
dele te ontbinden indien de Leverantie naar haar mening buiten schuld van Mondi niet uitvoerbaar blijkt.
De Opdrachtgever wordt hiervan ten spoedigste op de hoogte gebracht. In het geval van een dergelijke
opschorting is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en blijft hij de
overeengekomen vergoeding verschuldigd. In geval dat na opschorting de overeenkomst later alsnog
uitvoerbaar is geworden, kunnen de eventuele extra kosten, zoals wachturen, in rekening worden gebracht
bij de Opdrachtgever.

4.

In geval van opschorting of ontbinding krachtens lid 1-3 is de Opdrachtgever gehouden alle schade die
Mondi hierdoor mocht lijden, waaronder winstderving, te voldoen. Tevens wordt in dat geval de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen.

5.

Mondi behoudt zich het recht voor gegevens en zaken die (mede)eigendom zijn van de Opdrachtgever
onder haar te houden zolang de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan.

Art. 13: Geheimhouding
1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verplicht de Opdrachtgever zich, met uitzondering van gevallen
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot geheimhouding van al hetgeen hem bekend wordt bij of
omtrent de onderneming van Mondi, zowel in het offertestadium als bij de uitvoering van de
overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op straffe van een direct opeisbare contractuele boete ad
€ 10.000,- per overtreding te vermeerderen met een bedrag ad € 500,- per dag of gedeelte van een dag dat
de overtreding voortduurt.

2.

Indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van gegevens waarbij de Opdrachtgever wettelijk
c.q. statutair of anderszins verplicht wordt om niet publiektoegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de
geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3.

De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt eveneens indien het gegevens betreft
die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze bekend worden aan de Opdrachtgever, dan wel die
anders dan door onrechtmatig handelen van de Opdrachtgever, algemeen bekend zijn geworden na de
datum waarop deze aan hem bekend zijn geworden.

Art. 14: Geschillen
1.

Op elke offerte, overeenkomst en rechtshandeling die daarvan het uitvloeisel vormt, is Nederlands recht
van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.

2.

De Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan
uit hoofde van genoemde offerte, overeenkomst of rechtshandeling.
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