
 

 

 

 

General Conditions Morssinkhof – Rymoplast 

 

This file does consists of two separate documents: 

 General Conditions MOPET Beheer B.V. written in  Dutch (Morssinkhof  Plastics)  

 General Conditions MOPET Beheer B.V. written in  English (Morssinkhof  Plastics)  

 

 General Conditions Rymoplast NV written in Dutch (Rymoplast) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Voorwaarden Mopet Beheer B.V.  (Morssinkhof Plastics – Rymoplast Groep)  
 

 

 

1. Algemeen 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en met 

bedrijven van de Morssinkhof Plastics – Rymoplast 

Groep, zijnde een onderdeel van Mopet Beheer B.V., 

hierna te noemen Morssinkhof Plastics, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2. Afwijkende afspraken, voorwaarden of regelingen met 

agenten of personeel van Morssinkhof Plastics en/of 

gesteld in kooporders of brieven, evenals algemene 

voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en 

voorzover zij door Morssinkhof Plastics schriftelijk zijn 

aanvaard of bevestigd. 

 

2. Acceptatie 

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend behoudens schriftelijke 

verklaring van het tegendeel. Overeenkomsten worden 

geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van 

verzending door Morssinkhof Plastics van de schriftelijke 

(per post, mail of telefax verzonden) orderbevestiging. In 

geval van een gewenste betalingszekerheid, al dan niet in 

de vorm van een geopend accreditief, is de overeenkomst 

pas tot stand gekomen op het moment dat de 

betalingszekerheid is ontvangen. 

2.2. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door 

onze opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel 

of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds 

gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze 

winstderving en leegloopverliezen voor rekening van 

onze opdrachtgever. Na schriftelijke akkoordverklaring 

onzerzijds is annulering door de opdrachtgever 

toegestaan. 

 

3. Gewicht en hoeveelheid 

3.1. Morssinkhof Plastics zal naar beste vermogen de 

overeengekomen hoeveelheden leveren.  

3.2. Morssinkhof Plastics wordt geacht geheel aan haar 

verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid 

product te hebben voldaan, ook wanneer tot 20% meer of 

minder dan de bestelde hoeveelheid is afgeleverd. Het 

werkelijke gewicht of aantal wordt gefactureerd tegen de 

overeengekomen prijs. 

 

4. Levering 

4.1. Voor zover niet anders wordt overeengekomen 

geschieden leveringen vrachtvrij (FCA) tot vervoerder. 

Alle leveringscondities geleden conform de meest recente 

Incoterms. 

4.2. Tijdstip van aflevering is het moment waarop de goederen 

de fabriek verlaten, dan wel ter beschikking van koper 

worden gesteld en tevens voor verzending gereed zijn. De 

goederen zijn, vanaf het verlaten van de fabriek voor 

rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich ten 

aanzien van dat risico naar behoren dient te verzekeren. 

4.3. Indien een levering in gedeelten geschiedt, zal iedere 

levering als een afzonderlijke transactie worden 

beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. 

4.4. De afnemer is verplicht tijdig de nodige 

verzendinstructies te doen toekomen bij gebreke waarvan 

hij aansprakelijk is voor de schade en kosten die door zijn 

verzuim ontstaan. 

4.5. Indien koper zich bij het afsluiten van de overeenkomst 

het recht heeft voorbehouden de deelleveringen en het 

tijdstip van aflevering nog nader aan te geven, dan dient 

hij binnen vier weken na een desbetreffend verzoek van 

ons, of binnen een met ons overeen te komen termijn 

omtrent de indeling zijn beslissing mede te delen. Er 

bestaat eerst dan een leveringsverplichting voor ons, 

wanneer wij de leveringsindeling schriftelijk hebben 

geaccepteerd. 

4.6. Indien koper de goederen, of een gedeelte daarvan 

weigert af te nemen, hebben wij het recht de 

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd 

ons recht op volledige schadevergoeding. 

4.7. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld, 

tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen. 

De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order 

door Morssinkhof Plastics is ontvangen en bevestigd in 

overeenstemming met artikel 2.1 en tevens alle voor de 

uitvoering benodigde gegevens door Morssinkhof Plastics 

van koper zijn ontvangen. 

4.8. Morssinkhof Plastics zal naar beste vermogen de 

leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van de 

leveringstermijn door Morssinkhof Plastics geeft aan 

koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of 

enige schadevergoeding. Echter indien de 

overeengekomen levertijd met meer dan drie maanden 

wordt overschreden, zijn beide partijen gerechtigd de 

overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te 

annuleren. 

 

5. Ontvangst 

Het door of namens de vervoerder, respectievelijk koper 

getekende exemplaar van de vrachtbrief, vervoersdocument of 

andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de 

daarop vermelde goederen compleet en (uiterlijk) in goede 

staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het 

vervoersdocument is gemaakt. 

 

6. Kwaliteit van de producten 

6.1. Morssinkhof Plastics verbindt zich tot het leveren van 

producten die voldoen aan de schriftelijk 

overeengekomen specificaties. Voor zover niets is 

overeengekomen zal Morssinkhof Plastics producten 

leveren die voldoen aan de standaardeisen die voor 

dergelijke producten gelden. 

6.2. Omdat men werkt met gerecycleerde materialen dienen 

afwijkingen in MFI, samenstelling, verpakking, kleur e.d. 

door de afnemer geaccepteerd te worden zonder dat de 



 
 
 
 
 
 
 
 

afnemer hieraan rechten en/of prijsreducties kan 

ontlenen. 

6.3. Alhoewel wij naar beste weten onze adviezen en 

gegevens met betrekking tot de te leveren producten 

verstrekken, aanvaarden wij, behalve in geval van grove 

schuld of opzet onzerzijds, geen aansprakelijkheid voor 

schade, direct of indirecte, door welk gebruik dan ook en 

aan wie of wat dan ook toegebracht. 

 

7. Emballage 

De producten worden geleverd in een voor het 

overeengekomen vervoer geschikte verpakking. Indien op 

Morssinkhof Plastics een wettelijke plicht rust de verpakking 

terug te nemen, kan de koper, op eigen kosten, de verpakking 

retour zenden. 

 

8. Prijzen 

8.1. Prijzen luiden in Euro’s en zijn FCA vervoerder inclusief 

verpakking en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders overeengekomen. 

8.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 

totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire 

verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, 

grondstofprijzen, exportsubsidies, lonen, invoerrechten, 

belastingen en anderen heffingen. 

8.3. Morssinkhof Plastics behoudt zich het recht voor de 

prijzen van reeds bevestigde orders naar redelijkheid aan 

te passen indien er een wijziging optreedt in de in artikel 

8.2 genoemde prijsbepalende factoren, voordat de 

producten door Morssinkhof Plastics zijn verzonden. 

 

9. Betaling 

9.1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen 

partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de 

overeengekomen termijnen. Voorzover niet anders is 

overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen 

na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in de 

overeengekomen valuta, zonder korting of beroep op 

enige compensatie, bij een bankrelatie van Morssinkhof 

Plastics in Nederland. 

9.2. Indien betaling door middel van accreditief wordt 

overeengekomen, zal het accreditief de gehele 

contractprijs dekken en zal door de koper worden 

geopend bij een toonaangevende bank binnen 15 dagen 

na totstandkoming van de overeenkomst in 

overeenstemming met artikel 2.1. Eventueel door 

Morssinkhof Plastics gewenste confirmatie dient te 

geschieden door een Nederlandse bank. Het accreditief 

zal onderworpen zijn aan de meest recente uitvoering van 

“Uniform Customs and Practice for Documentary 

Creditan, ICC publicatie”. 

9.3. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de koper geacht, 

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in 

gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het 

verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, gelijk 

aan de wettelijke rente vastgesteld door De Nederlandse 

Bank, vermeerderd met 2%. Bovendien is Morssinkhof 

Plastics onverminderd de haar verder toekomende 

rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij 

gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, 

hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de 

overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als 

ontbonden te beschouwen. 

9.4. Zodra afnemer ten aanzien van enige betaling in verzuim 

is, worden alle door hem aan Morssinkhof Plastics –uit 

welken hoofde dan ook- te betalen sommen terstond 

opeisbaar. 

9.5. Alle kosten gemaakt door Morssinkhof Plastics als gevolg 

van niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen 

de honoraria van de door Morssinkhof Plastics voor de 

invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van 

koper. 

9.6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

9.7. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits 

zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst 

van de factuur. 

9.8. Bankkosten berekend door de bank van koper zijn voor 

koper, bankkosten berekend door de bank van 

Morssinkhof Plastics zijn voor Morssinkhof Plastics. 

 

10. Zekerheidstelling 

10.1. Morssinkhof Plastics is gerechtigd, alvorens te leveren of 

met de levering voort te gaan, voldoende zekerheid voor 

het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te 

bedingen. 

10.2. Weigering van koper om verlangde zekerheid te stellen 

geeft Morssinkhof Plastics het recht om, zonder 

tussenkomst van de rechter, de overeenkomst als 

ontbonden te beschouwen met vergoeding van de 

eventueel door Morssinkhof Plastics geleden schade. 

 

11. Faillissement, surseance en dergelijke 

11.1. Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig 

of niet behoorlijk nakomt, als gevolg van 

faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het 

bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van 

betaling van deze partij, heeft de andere partij het recht 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij 

aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de 

uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten 

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 

onverminderd alle hem verder toekomende rechten. 

11.2. In geval een van de hierboven genoemde omstandigheden 

zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van 

Morssinkhof Plastics op koper terstond ten volle 

opeisbaar zijn. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1. Alle verkochte en geleverde producten, hetzij verwerkt, 

hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Morssinkhof 

Plastics totdat de vorderingen die Morssinkhof Plastics 

terzake op koper heeft volledig zijn voldaan, de 

inningkosten en rente bij die vorderingen inbegrepen. 

12.2. Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat het 

eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of 

verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in 

eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om 

over de producten te beschikken voor eigen be- en 

verwerking of voor doorlevering in de normale 



 
 
 
 
 
 
 
 

uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan 

meewerken dat Morssinkhof Plastics haar 

eigendomsrecht kan effectueren. 

12.3. Indien onbetaalde leveringen door ons aan koper gedaan 

door laatste zijn doorverkocht, treden de hierdoor 

ontstane vorderingen in de plaats van geleverde goederen 

en worden als zodanig bij voorrang onvoorwaardelijk aan 

ons overgedragen. 

12.4. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij 

zolang al onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de 

geleverde goederen terug te nemen/te halen, ook in geval 

van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling 

van de afnemer. Voor dat geval verleent de afnemer ons 

nu reeds toestemming tot toegang tot zijn terreinen en 

opstallen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zijn 

wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de 

goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst 

ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, 

onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, 

gederfde winst, rente en kosten. 

 

13. Garantie 

13.1. Mededelingen door of namens Morssinkhof Plastics 

betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de 

ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen 

etc. binden Morssinkhof Plastics niet, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk bevestigd, tot het verlenen van een vorm van 

garantie. 

13.2. Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot 

het leveren van een nieuwe partij goederen (tot 

vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). 

13.3. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten 

niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de 

voor dergelijke producten geldende, gebruikelijke 

bewaarvoorschriften. 

 

14. Reclame 

14.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten door koper, 

dient koper de producten te inspecteren en Morssinkhof 

Plastics onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van 

foutieve leveringen en eventuele gebreken, onder 

nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. 

Reclames die niet gedaan zijn binnen 8 dagen na 

ontvangst van de producten worden niet geaccepteerd. 

14.2. Indien de goederen nadat koper een verborgen gebrek 

heeft ontdekt, of had moeten ontdekken, op enigerlei 

wijze be- of verwerkt, dan wel doorverkocht zijn, 

vervallen alle eventuele aanspraken wegens verborgen 

gebreken. Dit is niet van toepassing, indien koper het 

verborgen gebrek binnen bovenvermelde termijn bij 

verkoper heeft gemeld en indien hij aantoont, dat de 

verdere be- of verwerking noodzakelijk was ter 

afwending van verdere schaden. 

14.3. In geval van reclamering zal Morssinkhof Plastics alles in 

het werk stellen om de klacht te beoordelen en zonodig 

tot herstel conform de bepalingen in artikel 15 lid 2 

hieronder overgaan. 

14.4. De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, 

schriftelijke toestemming van Morssinkhof Plastics voor 

haar rekening en risico worden geretourneerd. 

14.5. Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer 

onze opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven 

in zijn verplichtingen aan ons, uit enige overeenkomst. 

 

15. Aansprakelijkheid 

15.1. Elke aansprakelijkheid van Morssinkhof Plastics ten 

gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan 

Morssinkhof Plastics is te allen tijde beperkt tot maximaal 

de netto factuurwaarde van de producten, behoudens in 

geval van opzet of grove schuld van Morssinkhof Plastics. 

15.2. Indien een reclame gegrond is, heeft Morssinkhof Plastics 

de keuze, hetzij tot vernieuwde respectievelijke 

aanvullende levering, hetzij de gereclameerde producten 

gratis door soortgelijke producten te vervangen, dan wel 

koper geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de 

verplichting de factuurwaarde van de producten te 

betalen. In deze gevallen moeten de desbetreffende 

goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat 

worden teruggezonden. De kosten van terugzending zijn 

dan voor onze rekening. In eerst genoemde gevallen heeft 

koper niet de bevoegdheid de nakoming van zijn 

verplichtingen jegens Morssinkhof Plastics op te schorten. 

15.3. Behoudens het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde is 

Morssinkhof Plastics niet aansprakelijk voor kosten, 

schade en interesten, welke voor onze opdrachtgever of 

voor derden mochten ontstaan als direct of indirect 

gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze 

dienst of van tekortkomingen aan onze goederen door ons 

aan de opdrachtgever geleverd, tenzij en voorzover onze 

aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen. In 

geen geval zijn wij aansprakelijk voor bedrijfsschade 

daaronder uitdrukkelijk te verstaan materiële schade aan 

verwerkingsmachines. Ook sluiten wij alle 

aansprakelijkheid uit voor gevolgschade veroorzaakt door 

het geleverde product. Evenmin heeft koper enig recht op 

schadevergoeding voor eventuele bijkomende schaden of 

voor schaden, welke voortvloeien uit vertraging of 

onmogelijkheid van vervangende levering. 

 

16. Industriële eigendom 

16.1. Morssinkhof Plastics behoudt zich uitdrukkelijk alle 

rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en 

intellectuele eigendom in verband met de door haar 

geleverde producten. 

16.2. Door Morssinkhof Plastics in het verkeer gebrachte 

producten mogen niet, dan na haar schriftelijke 

toestemming en op nader door haar te stellen 

voorwaarden, onder merken waarop zij de rechthebbende 

is of onder vermelding van haar handelsnaam worden 

aangeboden of verhandeld, noch is het koper toegestaan, 

behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Morssinkhof Plastics om geleverde producten geheel of 

gedeeltelijk te wijzigen. 

16.3. Koper is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit 

artikel eveneens aan zijn eigen afnemers op te leggen. 

 

17. Overmacht 

17.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de 

overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die 

Morssinkhof Plastics niet toe te rekenen zijn, is 



 
 
 
 
 
 
 
 

Morssinkhof Plastics gerechtigd om zonder rechterlijke 

tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten, het zij de overeenkomst geheel of ten dele te 

ontbinden.  

17.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte 

schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor 

derden door opschorting of annulering als gevolg van 

overmacht. 

17.3. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid 

waarmede Morssinkhof Plastics redelijkerwijs geen 

rekening kan houden en tengevolge waarvan de normale 

uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door 

de koper kan worden verlangd, alsmede voor zover 

daaronder niet reeds begrepen, natuur en milieurampen, 

oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 

het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer 

van materialen van leveranciers, geheel of gedeeltelijke in 

gebreke blijven van derden van wie goederen of diensten 

moeten worden ontvangen, transportmoeilijkheden, 

brand en andere calamiteiten in het bedrijf van 

Morssinkhof Plastics en/of haar leveranciers. 

17.4. Indien Morssinkhof Plastics zich op de bovengenoemde 

omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden 

alsook van het aflopen, daarvan onmiddellijk schriftelijk 

in kennis stellen. 

17.5. Indien gehele of gedeeltelijke opschorting als in artikel 

17.1 bedoeld de latere prestatie van Morssinkhof Plastics 

zo grondig voor koper in betekenis zou doen veranderen, 

dat acceptatie daarvan door deze laatste redelijkerwijze 

niet meer kan worden verlangd, is koper van zijn verdere 

afnameverplichtingen ontslagen. 

 

18. Strijdigheid met wettelijke bepalingen 

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet 

van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, 

dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven 

worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene 

Voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 

19. Overdracht van rechten en verplichtingen 

19.1. Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de anderen partij gerechtigd haar 

rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een 

ander over te dragen. 

19.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de 

zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de 

activiteiten van koper direct of indirect in andere handen 

overgaat, dient koper Morssinkhof Plastics hiervan 

onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Morssinkhof Plastics behoudt in een dergelijk geval het 

recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend 

schrijven met een opzegtermijn van 1 maand eenzijdig te 

beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden 

te zijn. Dit recht vervalt echter indien Morssinkhof 

Plastics het niet heeft uitgeoefend binnen 1 maand nadat 

de bedoelde overgang door koper aan Morssinkhof 

Plastics schriftelijk bekend is gemaakt. 

 

20. Toepasselijk recht 

Op een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende 

verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele 

van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 

 

21. Geschillenbeslechting 

Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg 

kunnen worden opgelost, zullen naar  keuze van Morssinkhof 

Plastics worden berecht door de Nederlandse rechter in het 

arrondissement waar Morssinkhof Plastics haar zetel heeft of 

door een andere bevoegde rechter. 



 
 
 
 
 
 
 
 

General Conditions Mopet Beheer B.V.(Morssinkhof Plastics – Rymoplast Group) 
 

 

 

1. General 

1.1. These general conditions apply to all offers, 

contracts and deliveries from and with 

companies of the Morssinkhof Plastics – 

Rymoplast Group, being a entity of Mopet 

Beheer B.V., further referred to as 

Morssinkhof Plastics, unless expressly agreed 

otherwise in writing. 

1.2. Other agreements, conditions or 

arrangements with Morssinkhof Plastics’ 

agents or personnel and/or set out in purchase 

orders or letters, as well as the purchaser’s 

general conditions, are valid only if and 

insofar as they have been accepted or 

confirmed by Morssinkhof Plastics in writing. 

 

2. Acceptance 

2.1. All offers are without obligation if there is no 

written declaration to the contrary. Contracts 

are deemed to have come into existence at the 

time of dispatch of the written order 

confirmation by Morssinkhof Plastics (sent by 

post, mail or fax). If a payment security is 

required, in the form of an open letter of 

credit or otherwise, the contract shall not 

come into existence until the payment has 

been received. 

2.2. If, after acceptance of the order, our client 

gives notification of changes or if the order is 

wholly or partly cancelled, all the costs 

already incurred, as well as the amount of our 

loss of profits and downtime losses, shall be 

payable by our client. Cancellation by the 

client is permitted after we have given our 

written agreement. 

 

3. Weight and quantity 

3.1. Morssinkhof Plastics will deliver the agreed 

quantities to the best of its ability.  

3.2. Morssinkhof Plastics is deemed to have met its 

obligations to the full with regard to the 

quantity of product to be supplied, even when 

up to 20% more or less than the ordered 

quantity has been supplied. The actual weight 

or number is invoiced at the agreed price. 

 

4. Delivery 

4.1. Unless otherwise agreed, deliveries are made 

carriage paid to the carrier (FCA). All delivery 

conditions apply in conformity with the most 

recent Incoterms. 

4.2. The time of delivery is the time at which the 

goods leave the factory or are made available 

to the purchaser and are ready for dispatch. 

From the moment they leave the factory the 

goods are at our client’s account and risk, and 

our client must insure himself properly 

against that risk. 

4.3. If a delivery is made in parts, each delivery 

must be regarded as a separate transaction 

with all the legal consequences attached to it. 

4.4. The customer is obliged to send the necessary 

dispatch instructions in good time, in the 

absence of which he shall be liable for the loss 

and costs arising from his oversight. 

4.5. If the purchaser has reserved the right on 

concluding the contract to specify the part 

deliveries and the date of delivery more 

precisely, he must inform us of his decision 

about the division within four weeks of 

receiving a relevant request from us, or within 

a period to be agreed with us. Only then will 

there be an obligation for us to deliver, after 

we have accepted the delivery division in 

writing. 

4.6. If the purchaser refuses to accept delivery of 

all or a part of the goods, we shall be entitled 

to declare the contract dissolved without 

judicial intervention and without notice of 

default, and without prejudice to our right to 

full compensation. 

4.7. Delivery periods are fixed by approximation, 

unless expressly agreed otherwise. The 

delivery period begins at the moment when 

the order has been received by Morssinkhof 

Plastics and has been confirmed in conformity 

with Article 2.1 and Morssinkhof Plastics has 



 
 
 
 
 
 
 
 

received all the information necessary for 

carrying out the delivery from the purchaser. 

4.8. Morssinkhof Plastics shall observe the 

delivery periods to the best of its ability. If 

Morssinkhof Plastics exceeds the delivery 

period, this shall not give the purchaser any 

right to cancel the contract or to any 

compensation. However, if the agreed 

delivery date has been exceeded by more than 

three months, both parties shall be entitled to 

cancel the unperformed part of the contract. 

 

5. Receipt 

The copy of the consignment note, carriage 

document or other form of receipt signed by or on 

behalf of the carrier and purchaser, respectively, 

counts as a proof that the goods listed on it have 

been delivered complete and in good (external) 

condition, unless a note has been made on the 

carriage document. 

 

6. Quality of the goods 

6.1. Morssinkhof Plastics undertakes to supply 

goods which satisfy the specifications agreed 

in writing. Where nothing has been agreed, 

Morssinkhof Plastics shall supply goods which 

meet the standard requirements applicable to 

such goods. 

6.2. Because the company is working with 

recycled materials, divergences in mfi, 

composition, packaging, colour etc. must be 

accepted by the customer without the latter 

being able to derive any rights and/or price 

reductions from the fact. 

6.3. Although we supply our recommendations 

and information concerning the goods to be 

supplied to the best of our ability, we do not 

accept, except in the case of our gross 

negligence or intention, any liability for direct 

of indirect damage, due to any use whatsoever 

and to whom or whatsoever it has been 

caused. 

 

7. Packaging 

The goods are supplied in a packaging suitable for 

the agreed carriage. If a legal obligation rests on 

Morssinkhof Plastics to take back the packaging, 

the purchaser may send back the packaging by 

return at his own expense. 

 

8. Prices 

8.1. Prices are quoted in euros and are FCA carrier 

including packaging and excluding VAT, 

unless expressly otherwise agreed in writing. 

8.2. Prices are based on the monetary relationships 

between domestic and foreign currencies, raw 

materials prices, export subsidies, wages, 

import duties, taxes and other levies 

applicable at the time of the creation of the 

contract. 

8.3. Morssinkhof Plastics reserves the right to 

make a reasonable adjustment to the prices of 

already confirmed orders if there is a change 

in the price-determining factors listed in 

Article 8.2, before the goods have been 

dispatched by Morssinkhof Plastics. 

 

9. Payment 

9.1. All payments must be made in accordance 

with the manner of payment agreed between 

the parties and within the agreed periods. 

Unless otherwise agreed, a payment period of 

30 days from the invoice date applies. 

Payments must be made in the agreed 

currency, without discount or appeal to any 

setoff, through a bank of Morssinkhof Plastics 

in the Netherlands. 

9.2. If payment by letter of credit has been agreed, 

the letter of credit shall cover the whole of 

the contract price and shall be opened by the 

purchaser at a reputable bank within 15 days 

of the creation of the contract in accordance 

with Article 2.1. Any confirmation desired by 

Morssinkhof Plastics must be made through a 

Dutch bank. The letter of credit shall be 

subject to the most recent implementation of 

“Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credit, an ICC publication”. 

9.3. If the purchaser fails to pay in due time, he 

shall be deemed to be in default, without the 

requirement for notice of default and without 

judicial intervention, and he shall be charged 

interest on the sum due at the legal rate of 

interest fixed by the Nederlandse Bank, plus 

2%. Moreover, in the absence of prompt 



 
 
 
 
 
 
 
 

payment, Morssinkhof Plastics shall be 

entitled at its discretion and without prejudice 

to its further rights under the law or contract, 

either to suspend further deliveries or to 

regard the contract as dissolved, without 

judicial intervention. 

9.4. As soon as the customer is in default with any 

payment, all the sums payable by him to 

Morssinkhof Plastics – for whatever reason - 

become immediately payable. 

9.5. All the costs incurred by Morssinkhof Plastics 

as a result of the purchaser’s failure to pay in 

time, including the fees of third parties 

engaged by Morssinkhof Plastics for collecting 

the debt, shall be charged to the purchaser. 

9.6. Complaints do not suspend the payment 

obligations. 

9.7. Complaints against an invoice are valid only if 

they have been submitted in writing within 8 

days of the receipt of the invoice. 

9.8. Bank charges charged by the purchaser’s bank 

shall be paid by the purchaser, bank charges 

charged by Morssinkhof Plastics’ bank shall be 

paid by Morssinkhof Plastics. 

 

10. Lodging of security 

10.1. Morssinkhof Plastics shall be entitled, 

before delivering or proceeding with the 

delivery, to stipulate sufficient security for the 

meeting of his payment obligations by the 

purchaser. 

10.2. Refusal by the purchaser to provide the 

desired security shall entitle Morssinkhof 

Plastics, without judicial intervention, to 

regard the contract as dissolved, with 

compensation of any loss suffered by 

Morssinkhof Plastics. 

 

11. Bankruptcy, moratorium of payments etc.  

11.1. If one of the parties fails to honour any 

obligation, does not honour it in good time or 

does not honour it properly, as a consequence 

of its petition for bankruptcy, actual 

bankruptcy, liquidation of its business or its 

application for or grant of moratorium of 

payments, the other party shall be entitled to 

dissolve all or part of the contract unilaterally 

by registered letter without further notice of 

default and without judicial intervention, or 

to suspend the performance of all or part of it 

without being bound to pay any 

compensation, and without prejudice to all its 

further rights. 

11.2. If the purchaser is affected by one of the 

circumstances cited above, all of Morssinkhof 

Plastics’ claims on the purchaser shall be 

immediately payable in full. 

 

12. Retention of ownership 

12.1. All the goods sold and delivered, whether 

processed or unprocessed, remain the 

property of Morssinkhof Plastics until 

Morssinkhof Plastics’ claims against the 

purchaser in the matter, including the 

collection costs and the interest on those 

claims, have been met in full. 

12.2. The purchaser is not entitled to transfer 

the ownership of these goods to third parties, 

possibly after treating or processing them, and 

as security or otherwise, before the ownership 

has been transferred to him. The purchaser is 

nevertheless entitled to treat or process the 

goods or to resell them in the normal practice 

of his business. The purchaser shall at all 

times assist Morssinkhof Plastics in 

effectuating its ownership right. 

12.3. If unpaid deliveries made by us to the 

purchaser have been resold by him, the claims 

thus created take the place of the delivered 

goods and as such are transferred 

unconditionally to us by precedence. 

12.4. Without prejudice to our other 

entitlements, for as long as all our claims have 

not been met, we are entitled to take 

back/recover the delivered goods, also in the 

cases of non-performance, bankruptcy or 

moratorium of payments on the part of the 

customer, in which case the customer grants 

us consent at this stage to enter his sites and 

buildings. In the event of non-performance of 

the contract we are entitled to take back the 

goods without any notice of default, in which 

case the contract is also dissolved without 

judicial intervention, without prejudice to our 

right to claim damages, loss of profits, interest 

and costs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Guarantee 

13.1. Statements by or on behalf of 

Morssinkhof Plastics about the quality, 

composition, treatment in the widest sense, 

applications, characteristics etc., unless 

expressly confirmed in writing, do not bind 

Morssinkhof Plastics to grant a form of 

guarantee. 

13.2. Our guarantee, where given, does not 

extend beyond the delivery of a fresh 

consignment of goods (to replace what is 

defective). 

13.3. Any appeal to a guarantee lapses if the 

goods are not kept and/or stored in 

accordance with the customary directions for 

keeping such goods. 

 

14. Complaints 

14.1. The purchaser must inspect the goods 

immediately on receiving them and 

immediately notify Morssinkhof Plastics in 

writing of faulty deliveries and any defects, 

stating in detail the nature of the complaints. 

Complaints which are not made within 8 days 

of the receipt of the goods are not accepted. 

14.2. If the goods have been treated or 

processed in any way, or have been resold 

after the purchaser has or ought to have 

discovered a concealed defect, any claims for 

concealed defects shall lapse. This provision 

shall not apply if the purchaser has reported 

the concealed defect to the vendor within the 

above time limit and if he can show that the 

further treatment or processing was necessary 

to prevent further damage. 

14.3. In the event of a complaint, Morssinkhof 

Plastics shall do everything in its power to 

assess the complaint and, where necessary, 

make reparation in conformity with the 

provisions of Article 15, paragraph 2 below. 

14.4. The goods can be returned at Morssinkhof 

Plastics’ account and risk only on the receipt 

of their express, written permission. 

14.5. Complaints will not be dealt with if our 

client has been in any way negligent in 

meeting his obligations to us, under any 

contract. 

 

15. Liability 

15.1. Each liability of Morssinkhof Plastics 

arising from a defect which is attributable to 

Morssinkhof Plastics is at all times limited to 

the net invoice value of the goods at a 

maximum, except in the event of gross 

negligence or intention on the part of 

Morssinkhof Plastics. 

15.2. If a complaint is found to be grounded, 

Morssinkhof Plastics has the option, either to 

make a fresh or additional delivery, to replace 

the faulty goods free of charge by similar 

goods, or to discharge the purchaser from all 

or part of the obligation of paying the invoice 

value of the goods. In the latter instance, the 

goods must be returned in their original and 

undamaged state. We will then pay the costs 

of sending back the goods. In the former 

instances, the purchaser is not entitled to 

suspend the performance of his obligations to 

Morssinkhof Plastics. 

15.3. Except for what is stated in paragraphs 1 

and 2 of this article, Morssinkhof Plastics is 

not liable for costs, damages and interest, 

which our client or third parties may incur as 

a direct or indirect result of negligent acts by 

persons in our service or of shortcomings in 

our goods supplied by us to the client, unless 

and insofar our liability insurers grant cover. 

In no case are we liable for operating losses 

meaning specifically material damage to 

processing machinery. We also exclude all 

liability for consequential damage caused by 

the product supplied. Nor does the purchaser 

have any right to compensation for any 

secondary damage or for damage arising from 

delay or the impossibility of replacement 

delivery. 

 

16. Industrial property 

16.1. Morssinkhof Plastics expressly reserves all 

its industrial and intellectual property rights 

related to the goods which it delivers. 

16.2. Goods marketed by Morssinkhof Plastics 

may not be offered or traded under brand 

names to which it holds the title, nor making 

use of its trade name, other than with its 



 
 
 
 
 
 
 
 

written consent and on conditions to be 

further imposed by it, nor is the purchaser 

permitted to alter goods supplied wholly or 

partly, except with Morssinkhof Plastics’ 

express written consent. 

16.3. The purchaser is also bound to impose the 

above provisions of this article on his own 

customers. 

 

17. Force majeure 

17.1. If the contract cannot be executed 

through circumstances which are not 

attributable to Morssinkhof Plastics, 

Morssinkhof Plastics shall be entitled either to 

suspend the execution of the contract, or to 

dissolve all or part of the contract without 

judicial intervention.  

17.2. We are not liable for direct or indirect 

loss, of any kind, caused to the client or to 

third parties by suspension or cancellation as a 

consequence of force majeure. 

17.3. Force majeure here means any 

circumstance of which Morssinkhof Plastics 

cannot reasonably take account and as a result 

of which the normal execution of the contract 

cannot reasonably be required by the 

purchaser, as well as, where not already 

included in the above, natural and 

environmental disasters, war, threat of war, 

civil war, riot, strikes, failure or stagnation in 

the supply of materials from suppliers, the 

whole or partial failure of third parties from 

whom goods or services must be received, 

transport difficulties, fire and other 

emergencies in the premises of Morssinkhof 

Plastics and/or its suppliers. 

17.4. If Morssinkhof Plastics invokes the above 

circumstances, it shall immediately notify the 

purchaser of both their commencement and 

cessation in writing. 

17.5. If whole or partial suspension within the 

meaning of Article 17.1 causes the later 

performance of Morssinkhof Plastics to 

change so radically in value for the purchaser 

that the latter can no longer reasonably be 

expected to accept it, the purchaser shall be 

discharged from his further obligation to 

accept goods. 

 

18. Conflict with legislation 

Should any provision of these general conditions 

not be applicable or be in conflict with public 

order or with the law, then only the provision 

concerned shall be regarded as not having been 

written, but the general conditions shall otherwise 

retain their full force. 

 

19. Transfer of rights and obligations 

19.1. Neither of the parties shall be entitled to 

transfer all or part of its rights and obligations 

to another without the other party’s prior 

written consent. 

19.2. If the control over all or a not 

insignificant part of the purchaser’s activities 

passes directly or indirectly into other hands 

after the creation of the contract, the 

purchaser must inform Morssinkhof Plastics 

of this immediately in writing. In such a case 

Morssinkhof Plastics reserves the right to 

terminate all or part of the contract 

unilaterally by registered letter, without 

judicial intervention, subject to a period of 

notice of 1 month, without being bound to 

pay any compensation. This right shall lapse, 

however, if Morssinkhof Plastics has not 

exercised it within 1 month of being notified 

of the transfer by the purchaser in writing. 

 

20. Applicable law 

Only Dutch law shall apply to a contract and the 

obligations deriving from it to which these 

conditions wholly or partly apply. 

 

21. Settlement of disputes 

All disputes between the parties which cannot be 

solved by negotiation shall be heard at the option 

of Morssinkhof Plastics by the Dutch court in the 

district where Morssinkhof Plastics has its 

registered office, or by another competent court. 




