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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 

van de besloten vennootschap SILGAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (handelend onder de naam 
SILGAN WHITE CAP NEDERLAND)  
gevestigd te Angerlo. 
gedeponeerd op 22 november 2012 
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder nummer 22059801 
 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en overeenkomsten tussen Silgan 
International Holdings B.V. (handelend onder de 
naam Silgan White Cap Nederland), hierna te 
noemen: SWCNL, en een koper, waarbij SWCNL 
zaken verkoopt, voorzover van deze voorwaarden 
niet door partijen schriftelijk is afgeweken.  

1.2 SWCNL wijst de toepasselijkheid van door de 
koper gebruikte algemene (inkoop) voorwaarden 
uitdrukkelijk van de hand. 

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden 
nietig zou zijn, zou worden vernietigd, danwel 
onverbindend zou zijn, blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden niettemin van 
kracht. Bovendien dient een zodanig niet 
werkzaam beding te worden omgezet in een 
beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat 
wel werkzaam is. 

 
Artikel 2: Offertes 
2.1 Tenzij anders vermeld zijn offertes van SWCNL 

vrijblijvend en zijn zij geldig gedurende 30 dagen. 
2.2 SWCNL kan een offerte nog tot acht dagen na 

aanvaarding door de koper intrekken. Alsdan zijn 
geen van beide partijen gebonden. 

2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
ondergeschikten van SWCNL, voorzover deze 
geen procuratie hebben, binden SWCNL niet dan 
nadat en voorzover zij schriftelijk door SWCNL 
zijn bevestigd. 

2.4 De overeenkomst wordt onherroepelijk door 
verzending van de schriftelijke order-bevestiging 
door SWCNL en wel vanaf de dagtekening 
daarvan. 

 
Artikel 3: Prijzen 
3.1 De in de orderbevestiging van SWCNL vermelde 

prijzen zijn bindend voor partijen.  
3.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief 

omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en 
heffingen.  

 
Artikel 4: Uitvoering 
4.1 SWCNL behoudt zich het recht voor de te leveren 

zaken te voorzien van haar naam, merk en/of 
codering. 

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 
mag SWCNL ten hoogste 10% meer of minder 

dan de overeengekomen hoeveelheid leveren. De 
koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd 
respectievelijk verlaagd. 

4.3 Als SWCNL een model, monster of voorbeeld 
toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij 
wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de 
te leveren zaken kunnen van het monster, model 
of voorbeeld afwijken. 

4.4 Ook indien op monster of op proef is verkocht, 
worden de afgeleverde zaken nog geacht aan de 
overeenkomst te beantwoorden bij aan normale 
fabricage inherente afwijkingen, variaties of 
verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich 
binnen dezelfde of tussen verschillende 
afleveringen voordoen. Hetzelfde geldt voor 
kleurverschillen en -nuances. 

4.5 Onverminderd het in lid 3 en 4 bepaalde 
beantwoorden de zaken in elk geval aan de 
overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare 
eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, 
kleuren en dergelijke, overeenkomen met door 
koper goedgekeurde monsters en/of proeven. 

 
Artikel 5: Verpakking/gebruikt product 
5.1 Voor iedere soort product is een door SWCNL te 

bepalen verpakking in de prijs begrepen, 
onverminderd het recht van SWCNL statiegeld in 
rekening te brengen. 

5.2 Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van 
SWCNL en dient door de koper op zijn kosten 
binnen veertien dagen na levering leeg en in 
onbeschadigde staat te worden geretourneerd aan 
SWCNL. 

5.3 Artikel 5.2 is niet van toepassing op kennelijk 
eenmalig verpakkingsmateriaal, zoals 
bijvoorbeeld krimpfolie. SWCNL is niet 
verplicht dergelijk materiaal terug te nemen. 

5.4 SWCNL is niet verplicht de aan de koper 
afgeleverde zaken, na gebruik daarvan door de 
consument als onderdeel van een eindproduct, 
van de koper terug te nemen. 

 
Artikel 6: Overmacht 
6.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor 

SWCNL geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, 
wordt verhinderd door overmacht, zoals 
omschreven in lid 3, heeft SWCNL het recht 
hetzij: 
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a) de overeenkomst te ontbinden door middel van 
een schriftelijke kennisgeving aan de koper voor 
dat deel van de overeenkomst, dat niet kan worden 
uitgevoerd; 

b) door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de koper de nakoming van dat deel van die 
verplichting dat niet kan worden nagekomen op te 
schorten zolang de verhindering duurt. 

6.2 Ook na opschorting blijft SWCNL bevoegd op 
grond van deze overmacht de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden. 

6.3 Onder overmacht worden onder meer verstaan: 
 Oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, 

natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-
outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en 
grondstoffen, bovenmatig ziekteverzuim, uitvallen 
van energie en/of watervoorzieningen, 
verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of 
gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in 
druk of lak die herdrukken nodig maakt, 
onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van 
stempels en soortgelijke eventualiteiten, niet 
voorzienbare stagnatie alsmede het niet nakomen 
door derden van hun verplichtingen jegens 
SWCNL. 

6.4 SWCNL heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert intreedt nadat SWCNL haar 
verbintenis had moeten nakomen. 

6.5 Indien SWCNL bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 
reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijk contract. 

 
Artikel 7: Levering; levertijd 
7.1 Voor het geval geen tijdstip van levering is 

overeengekomen, dient de koper de zaken af te 
nemen binnen drie maanden na schriftelijke 
mededeling van SWCNL dat de zaken gereed zijn 
voor afname. 

7.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering 
onder de leveringsconditie D.D.U. (Delivered 
Duty Unpaid), ofwel franco exclusief rechten, 
overeenkomstig de op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst geldende Incoterms. Dit 
betekent dat de SWCNL de zaken niet ingeklaard 
en niet gelost op het aangekomen transportmiddel 
op de overeengekomen bestemmingsplaats aan de 
koper levert. 

7.3 De koper is verplicht de gekochte zaken af te 
nemen op het moment waarop deze volgens de 
overeenkomst aan hem ter beschikking worden 
gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de koper 
de afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies, 

noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken 
worden opgeslagen voor risico van de koper. De 
koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, 
waaronder in ieder geval opslagkosten, 
verschuldigd zijn. 

7.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient 
de koper SWCNL derhalve schriftelijk in gebreke 
te stellen. 

7.5 De levertijd gaat pas in nadat de koper alle 
gegevens, waarvan SWCNL aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn, of waarvan de koper 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst, aan SWCNL heeft 
verstrekt. 

7.6 Het is SWCNL toegestaan verkochte zaken in 
gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten 
worden geleverd, is SWCNL bevoegd elk 
gedeelte afzonderlijk te factureren.  

 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
8.1 SWCNL blijft eigenaar van alle door haar aan de 

koper krachtens enige overeenkomst geleverde of 
te leveren zaken totdat de koper de 
tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken 
volledig is nagekomen. Indien SWCNL krachtens 
deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of 
dient te verrichten, blijven de in de vorige zin 
bedoelde zaken eigendom van SWCNL totdat de 
koper ook de vorderingen van SWCNL 
betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan 
volledig heeft voldaan. Tevens geldt de 
voorbehouden eigendom voor vorderingen die 
SWCNL op de koper verkrijgt wegens niet-
nakoming door de koper van zodanige 
overeenkomst(en). 

8.2 Door SWCNL afgeleverde zaken, die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in 
het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht. In geval van faillissement 
of surseance van betaling van de koper is ook het 
doorverkopen in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is 
de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of 
hier enig ander recht op te vestigen. 

8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in 
eigendom van de koper zijn overgegaan en zich 
nog in handen van de koper bevinden, behoudt 
SWCNL zich hierbij reeds nu voor alsdan de 
pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW, 
tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders 
dan de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, 
die SWCNL uit welken hoofde dan ook tegen de 
koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen 
bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door 
SWCNL geleverde zaken welke door de koper 
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zijn bewerkt of verwerkt, waardoor SWCNL haar 
eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 

8.4 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt 
of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal 
doen is SWCNL gerechtigd afgeleverde zaken 
waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper 
of derden die de zaak voor de koper houden weg 
te halen of weg te doen halen. De koper is 
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen 
op straffe van een boete van 10% van het door 
hem verschuldigde per dag. 

8.5 Indien derden enig recht op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is de koper verplicht 
SWCNL zo snel als mogelijk op de hoogte te 
stellen. 

 
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst 
9.1 De vorderingen van SWCNL op de koper zijn 

onmiddellijk opeisbaar in onder andere de 
volgende gevallen: 

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan 
SWCNL omstandigheden ter kennis komen die 
SWCNL goede grond geven te vrezen dat de 
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

- in geval van overlijden, ondercuratelestelling, 
liquidatie, faillissement of surseance van betaling 
van de koper; 

- indien SWCNL de koper gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze 
zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; 

- indien de koper anderszins in verzuim is en niet 
voldoet aan zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

 
 In genoemde gevallen is SWCNL bevoegd de 

verdere uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en/of tot ontbinding van de 
overeenkomst over te gaan, één en ander onder 
gehoudenheid van de koper de hierdoor door 
SWCNL geleden schade te vergoeden en 
onverminderd de overigens aan SWCNL 
toekomende rechten. 

9.2 Indien zich omstandigheden voordoen met 
betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 
SWCNL zich bij de uitvoering van de 
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, 
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de 
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate 
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, 
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid 
niet meer kan worden gevergd, is SWCNL 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 
Artikel 10: Betaling 
10.1 Plaats van betaling is het kantoor van SWCNL. 
 De koper is bevoegd te betalen door middel van 

bijschrijving of storting op een door SWCNL aan 
te wijzen bank- en/of girorekening. 

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen 
binnen 30 dagen na dagtekening door de koper te 
worden voldaan. 

10.3 De koper is niet gerechtigd tot verrekening. 
10.4 SWCNL is te allen tijde gerechtigd 

vooruitbetaling, dan wel zekerheid te verlangen, 
voordat uitvoering aan de overeenkomst wordt 
gegeven.  

10.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds 
ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten en in de tweede 
plaats van opeisbare facturen die het langst open 
staan, zelfs al vermeldt de koper dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
Artikel 11: Incassokosten 
11.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het 

nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van de 
koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: 
- over de eerste € 2.950,-  15% 
- over het meerdere tot € 5.900,- 10% 
- over het meerdere tot € 14.748,-   8% 
- over het meerdere tot € 58.990,-   5% 
- over het meerdere    3% 

Indien SWCNL aantoont hogere kosten te 
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze voor 
vergoeding in aanmerking.  Buitengerechtelijke 
incassokosten zijn ook verschuldigd als slechts 
een enkele aanmaning is verstuurd. 

11.2 De koper is jegens SWCNL de door SWCNL 
gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in 
alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. 
Dit geldt alleen indien SWCNL en de koper met 
betrekking tot een overeenkomst waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn een 
gerechtelijke procedure voeren en een 
rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat 
waarbij de koper volledig of in overwegende 
mate in het ongelijk wordt gesteld. 

 
Artikel 12: Gebreken; klachttermijnen 

12.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering 
te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na 
te gaan of het geleverde aan de overeenkomst 
beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn 
geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft 
kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de 
hoeveelheid) overeenstemmen met het 
overeengekomene; of de afgeleverde zaken 
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen 
of – indien deze ontbreken – aan de eisen die 
gesteld mogen worden aan een normaal gebruik 
en/of handelsdoeleinden. 

12.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper 
binnen één week na levering schriftelijk aan 
SWCNL te melden. 
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12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 
vijf dagen nadat deze zijn ontdekt, of 
redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, 
doch uiterlijk binnen drie maanden na levering, 
dan wel binnen één maand na verwerking indien 
dat eerder is, schriftelijk aan SWCNL te melden. 

 
Artikel 13: Aansprakelijkheid 
13.1 De aansprakelijkheid van SWCNL, voorzover 

deze door haar aansprakelijkheidsverzekering 
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de 
door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de 
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 
overgaat of de schade niet door de verzekering 
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
SWCNL beperkt tot de factuurwaarde van de 
betreffende zaken. 

13.2 SWCNL is niet aansprakelijk voor gevolgschade, 
zoals schade in de vorm van winstderving en 
andere indirecte schade. 

13.3 Bij het geven van adviezen zal SWCNL steeds de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SWCNL 
is echter voor eventuele onjuistheden daarin niet 
aansprakelijk. 

13.4 De aansprakelijkheidsbeperking in lid 1 van dit 
artikel geldt tevens voor het geval SWCNL wel 
aansprakelijk wordt geacht voor door haar 
verstrekte adviezen.  

13.5 Elk vorderingsrecht van de koper jegens 
SWCNL vervalt na verloop van één jaar nadat 
de zaken volgens de overeenkomst aan de koper 
zijn geleverd of aan de koper ter beschikking 
zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn 
een gerechtelijke procedure tegen SWCNL is 
gestart. 

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen 
beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van SWCNL of haar leidinggevende 
ondergeschikten. 

13.7 Silgan White Cap aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor directe- of indirecte 
schade als gevolg van fouten en / of 
onvolkomenheden in de cap 
verwerkingsrichtlijn, of van fouten en / of 
nalatigheden of conflicten die zich kunnen 
voordoen tussen de cap 
verwerkingsaanbevelingen en momenteel 
gebruikte processen. 

 
Artikel 14: Rechten van intellectuele- en industriële 
eigendom 
14.1 De koper vrijwaart SWCNL tegen aanspraken 

van derden wegens inbreuk op auteurs-, octrooi- 
en/of merkenrechten of enig ander recht van 
industriële- en/of intellectuele eigendom van 
derden. 

14.2 Rechten op geheel of gedeeltelijk, al dan niet in 
samenwerking met de koper, door of in opdracht 

van SWCNL ontworpen tekeningen en modellen 
zijn en blijven bij SWCNL. De koper is 
verplicht deze rechten te eerbiedigen en 
SWCNL van inbreuk onverwijld op de hoogte te 
stellen. 

14.3 Alle door SWCNL verstrekte stukken, zoals 
rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, software enz. blijven het eigendom 
van SWCNL en zijn uitsluitend bestemd om te 
worden gebruikt door de koper en mogen zonder 
voorafgaande toestemming van SWCNL niet 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, 
geëxploiteerd of ter kennis van derden worden 
gebracht. Het auteursrecht op rapporten, 
voorstellen en andere stukken die voortkomen 
uit werkzaamheden van SWCNL, berust 
uitsluitend bij SWCNL. 

 
Artikel 15: Productiemiddelen 

De voor de vervaardiging van de aan de koper 
afgeleverde zaken aangemaakte 
productiemiddelen, zoals vormen, stempels, 
matrijzen, films, platen en dergelijke, blijven 
eigendom van SWCNL, ook als deze geheel of 
gedeeltelijk aan de koper in rekening zijn 
gebracht. 

Artikel 16: Geschilbeslechting; toepasselijk recht 
16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de 

bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk 
geschil tussen de koper en SWCNL, in geval de 
rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij 
uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te 
Arnhem. Dit geldt niet voor kantonzaken als 
bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. SWCNL blijft 
echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen 
aan de volgens de wet of het toepasselijke 
internationale verdrag bevoegde rechter. 

16.2 Op elke overeenkomst tussen SWCNL en de 
koper is Nederlands recht van toepassing. 

 
Artikel 17: Vertalingen 
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze 
algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de 
voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. 
 


