ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
DESMEDT BVBA
Artikel 1 – Definities
1.1. Met “Desmedt” wordt hierna verwezen naar de BVBA
Desmedt, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Cesar van Kerckhovenstraat 110, Fountain Business
Park bld. 6, 2880 Bornem en die ingeschreven is in de
KBO onder het nummer 0405.891.946.
1.2. Met “opdrachtgever” wordt hierna verwezen naar de
natuurlijke of rechtspersoon die aan Desmedt opdracht
heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, het verrichten van werkzaamheden, de verkoop van producten of het
verzorgen van bepaalde diensten en waarvan de gegevens
op de voorzijde van huidig document staan.
Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden als enige voor
alle aanbiedingen, offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van Desmedt. Elke bestelling brengt de
onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de
opdrachtgever met zich mee van deze algemene voorwaarden, alsook de afstand van het recht zich te beroepen
op zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
2.2. Afwijkende afspraken zijn slechts bindend indien zij
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3. Desmedt levert enkel aan personen of organisaties die
de aangeboden producten uitsluitend in het kader van hun
professionele beroepsactiviteiten gebruiken. De opdrachtgever bevestigt dat zijn bestelling en/of opdracht hieraan
beantwoordt.
Artikel 3 - Offertes
3.1. De offertes van Desmedt zijn steeds vrijblijvend en
onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
Het enkele uitbrengen van een al dan niet met het
opschrift ‘offerte’ aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht
Desmedt derhalve niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld
in de offerte en voor de hierin vermelde duur. Indien geen
duur wordt vermeld, geldt de offerte voor een periode van
vijf werkdagen na verzending.
3.3. Offertes zijn vertrouwelijk en mogen slechts na schriftelijke toestemming van Desmedt aan derden worden
meegedeeld.
3.4. Desmedt heeft het recht om een forfaitaire administratieve kost aan te rekenen van 100,- euro voor het opstellen
van offertes die niet in een bestelling uitmonden, onverminderd toepassing van artikel 3.5. hierna.
3.5. Door het bezorgen aan Desmedt van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een
proef of ontwerp te leveren, verbindt de opdrachtgever
zich ertoe de uitvoering van het werk toe te vertrouwen
aan Desmedt.
Artikel 4 – Prijsopgave
4.1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en
andere door de overheid opgelegde heffingen en taksen.
4.2. De door Desmedt opgegeven prijs geldt uitsluitend
voor de goederen en/of prestaties conform de in de offerte vermelde aantallen en (technische) specificaties.
4.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale goederen en/of prestaties tegen het voor dit gedeelte in de
offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.4. Desmedt is niet gehouden door eventuele drukfouten
en/of manifeste vergissingen in haar prijsopgaven.
Artikel 5 – Prijswijzigingen
5.1. Desmedt is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten
of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn, stijging van verzendkosten, van Ionen, van
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van met andere
arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande belastingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden
die met een van de voorgaande punten vergelijkbaar zijn.
5.2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of
databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van
de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de
opdrachtgever die Desmedt tot meer werkzaamheden of
kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn tevens
grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook
buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te
verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5.3. Desmedt is tevens gerechtigd de overeengekomen
prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in
de oorspronkelijk overeengekomen aantallen en/of (technische) specificaties aanbrengt, daaronder begrepen
auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst
van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Desmedt zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud
van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van
de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 6 – Bestelling
6.1. Bestellingen dienen steeds schriftelijk geplaatst te
worden door de persoon die gerechtigd is de opdrachtgever te verbinden.
6.2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te
annuleren voordat Desmedt met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor
Desmedt ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door Desmedt geleden verliezen de
gederfde winst en in elk geval de kosten die Desmedt
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gepresteerde uren, gereserveerde productiecapaciteit,
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
6.3. Indien Desmedt bepaalde grondstoffen aankoopt op
verzoek van de opdrachtgever zal deze steeds verplicht
zijn om ze af te nemen binnen de drie maanden. Bij gebreke hieraan zal Desmedt het recht hebben om deze integraal te factureren aan de opdrachtgever.
Artikel 7 – Levering van materialen
7.1. Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking
stelt van Desmedt, moet dit op tijd (rekening houdend
met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd
worden in de bedrijfsgebouwen van Desmedt te
Liverpoolstraat 66A, 1070 Brussel.
7.2. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten door Desmedt bevestigt enkel dat er materiaal ontvangen is, zonder enige uitspraak te doen over de inhoud
en/of de staat hiervan.
7.3. De opdrachtgever is gehouden Desmedt op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedruk-

king of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
7.4. Indien de opdrachtgever bepaalde elementen aanlevert voor proeven, productie, e.d.m., dient hij dit steeds in
voldoende hoeveelheid te doen. Desmedt heeft het recht
om bijkomende elementen te vragen, zonder enige meerkost voor Desmedt.
7.5. Moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met de door de opdrachtgever
geleverde materialen, verlengen de leveringstermijn en
verhogen de prijs met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
7.6. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal
levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt
Desmedt geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting.
7.7. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van Desmedt, dan moet de opdrachtgever zelf
de originele bestanden bewaren en is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.
7.8. Desmedt heeft het recht om prepress en ander werk
bijkomend in regie aan te rekenen aan de opdrachtgever,
indien het door hem aangeleverde materiaal niet overeenstemt met de opgegeven technische specificaties of indien
bijkomende wijzigingen worden gevraagd.
Artikel 8 – De drukproef
8.1. Op vraag van de opdrachtgever zorgt Desmedt voor
een eenvoudige drukproef bv. Laserprint of PDF.
Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op
oplagepapier worden extra aangerekend aan de opdrachtgever.
8.2. De opdrachtgever is gehouden de van Desmedt ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op
(inhoudelijke en visuele) fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Desmedt terug te zenden.
8.3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever
geldt als onvoorwaardelijke erkenning dat Desmedt de
aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft
uitgevoerd.
8.4. Desmedt is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
8.5. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde
proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening
gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
8.6. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is
Desmedt in geen enkel geval verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het eindproduct, hetgeen de opdrachtgever
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.
Artikel 9 – Correcties
9.1. De opdrachtgever dient zijn opmerkingen en correcties duidelijk, schriftelijk en onverwijld, minstens voor het
overmaken van de goed voor druk, over te maken aan
Desmedt. Desmedt kan niet aansprakelijk worden gesteld
bij mondeling meegedeelde correcties, dan wel correcties
die verkeerd, gedeeltelijk en/of laattijdig zouden zijn overgemaakt.Desmedt moet de door de opdrachtgever aangegeven zetfouten of woordsplitsingsfouten verbeteren,
maar is niet verantwoordelijk voor taalkundige, grammaticale of spelfouten. De opdrachtgever staat hier als enige
voor in, hetgeen hij uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.
9.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, van
welke aard ook, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit
geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de "goed voor druk".
Artikel 10 – Goed voor druk
10.1. Het overmaken door de opdrachtgever van een
gedagtekende en ondertekende "goed voor druk" ontslaat Desmedt van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De "goed voor druk" blijft eigendom van Desmedt
en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
10.2. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, de “goed
voor druk” wordt gegeven in de gebouwen van Desmedt,
zal deze laatste het recht hebben om ieder uur vertraging,
dat te wijten is aan de opdrachtgever, aan deze laatste te
factureren. De tijd begint daarbij te lopen vanaf het tussen
partijen overeengekomen tijdstip. Ieder begonnen uur
wordt als een volledig uur beschouwd.
Artikel 11 - Afwijkingen
11.1. Voor grondstoffen verwerkt door Desmedt, aanvaardt
de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen.
11.2. Desmedt mag 10 % (met een minimum van duizend
exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal
exemplaren leveren en factureren.
11.3. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder
moeilijke afwerking vereist, mag Desmedt 20 % (met een
minimum van tweeduizend exemplaren) meer of minder
dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren.
De minder- of meer- exemplaren worden verrekend aan de
eenheidsprijs.
11.4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en
anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
geen of slechts een beperkte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben.
11.5. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals
inkt-lichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen,
e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever
opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt
worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
11.6. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid
van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de
inktgeving en van het register worden nooit gewaarborgd.
11.7. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren
werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.
11.8. Het op de offerte vermelde aantal etiketten per rol
of de roldiameter gelden enkel als een indicatief maximum. Indien de opdrachtgever een bepaald aantal etiketten bestelt, zal Desmedt het recht hebben om dit over een
door haar te bepalen aantal rollen te verdelen.
Artikel 12 – Levering
12.1. De levering geschiedt in de gebouwen van Desmedt.
Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever.
Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt
gedragen door de opdrachtgever, waarbij onder vervoer
tevens begrepen wordt het verzenden van digitale bestanden en/of data via het internet.
12.2. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen op
een andere locatie worden geleverd, zal dit geschieden op
lasten, risico en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
12.3. Het aannemen van zaken van Desmedt door de vervoerder geldt als bewijs dat deze uiterlijk in goede staat
verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het

ontvangstbewijs blijkt.
12.4. Desmedt is niet gehouden de vervaardigde zaken in
gedeelten te leveren.
12.5. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering. De opdrachtgever zal
in verzuim zijn, indien hij de te leveren zaken niet na eerste
verzoek van Desmedt ophaalt of, indien de levering aan
zijn adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken
in ontvangst te nemen. Desmedt zal het recht hebben om
hieruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aan te
rekenen.
12.6. Desmedt is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken. Indien opslag alsnog plaatsvindt, geschiedt
dit uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 13 - Leveringstermijn
13.1. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen
beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de ontvangst van de “goed voor druk” volgt. Bij identieke herdrukken beginnen de termijnen te lopen vanaf de orderbevestiging. Bij verkoop van goederen beginnen de termijnen te lopen vanaf de op de bestelbon vermelde
datum.
13.2. Een door Desmedt opgegeven termijn van levering
heeft slechts een indicatieve strekking. Bij eventuele vertragingen zullen partijen een nieuwe termijn afspreken,
zonder enige compensatie noch vergoeding voor de
opdrachtgever.
Artikel 14 – Betaling
14.1. De opdrachtgever dient de prijs en de krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen contant te betalen,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting
te kunnen beroepen.
14.2. Desmedt heeft het recht om bij de bestelling een
voorschot van 1/3de van het totaalbedrag te vragen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de "goed voor druk" en
het resterende saldo bij de levering. Bij de verkoop van
goederen heeft Desmedt het recht om een voorschot van
1/2e te vragen bij de plaatsing van de bestelling.
14.3. In geval van levering op afroep wordt het bedrag van
de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
14.4. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op
van 12% per jaar, waarbij iedere begonnen maand als een
volledige maand zal beschouwd worden, alsook een forfaitaire verhoging t.b.v. 10 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 Euro. De
opdrachtgever zal tevens gehouden zijn alle
(buiten)gerechtelijke incassokosten integraal te vergoeden.
14.5. Bovendien heeft Desmedt, bij laattijdige betaling,
het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere
nog niet vervallen facturen en al dan niet reeds gefactureerde openstaande bedragen (m.i.v. producten die reeds
geproduceerd zijn doch niet afgeroepen zijn), alsook het
recht om de uitvoering van lopende overeenkomsten te
schorsen tot de opdrachtgever alle aan Desmedt verschuldigde bedragen betaald heeft.
14.6. Desmedt heeft te allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de opdrachtgever na te gaan. Indien
deze kredietwaardigheid onvoldoende is volgens
Desmedt, kan Desmedt weigeren een opdracht uit te voeren (zelfs indien deze opdracht aanvaard was), tenzij de
opdrachtgever de geschatte prijs van de opdracht op
voorhand betaalt.
14.7. De opdrachtgever die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien
Desmedt zich met deze wijze van factureren akkoord verklaard heeft.
Artikel 15 – Klachten
15.1. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend verzenden aan
Desmedt binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste
levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8
dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging om de
goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan,
vanaf de factuurdatum.
15.2. Indien Desmedt binnen deze termijn geen klacht
ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle
goederen volledig aanvaard heeft.
15.3. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde
goederen rechtstreeks en/of via een onderaannemer
gebruikt, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard
heeft.
15.4. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen
geven de opdrachtgever niet het recht de volledige
bestelling af te keuren.
15.5. De opdrachtgever mag de goederen enkel terugzenden na daartoe de schriftelijke toestemming van Desmedt
alsook een RMA nummer van Desmedt ontvangen te hebben. De opdrachtgever zal voormeld RMA nummer duidelijk zichtbaar op de teruggezonden verpakking plaatsen.
De terugzending gebeurt sowieso op kosten en risico van
de opdrachtgever. De toestemming om de goederen
terug te zenden wordt steeds zonder enige nadelige
erkenning zijdens Desmedt verleend.
Artikel 16 – Eigendom
16.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat alle verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
16.2. Alle door de opdrachtgever toevertrouwde goederen
(papier, films, informatiedragers, enz.) die in het bedrijf van
Desmedt staan, blijven er voor rekening en risico van de
opdrachtgever, die Desmedt uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere
in geval van (gedeeltelijke) beschadiging of verlies.
Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever
betekende datum
16.3. Alle door Desmedt vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen (o.a. zetsels,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, clichés, films, drukplaten,
zeefdrukvormen, enz.) blijven eigendom van Desmedt, ook
als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op
de factuur zijn vermeld. Desmedt kan hier vrij over
beschikken, behoudens andersluidende afspraak tussen
partijen.
16.4. Indien de opdrachtgever wenst dat Desmedt een van
de in artikel 16.3. vermelde elementen bewaart, zal hij dit
schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met
Desmedt overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die Desmedt uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze
bewaring. Desmedt staat niet in voor de geschiktheid tot
herhaald gebruik. Offsetplaten worden niet bewaard.
16.5. Desmedt is gerechtigd over de resten (zoals snijafval,
extra exemplaren, enz.) van de door de opdrachtgever
aangeleverde materialen en producten te beschikken als
haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van
Desmedt gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de bedoelde resten bij Desmedt af te halen.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendom
17.1. De opdrachtgever waarborgt Desmedt, dat door de
nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen,
fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, enz., geen inbreuk
wordt gepleegd op intellectuele rechten die derden eventueel kunnen laten gelden.
17.2. Indien dienaangaande artikel gerede twijfel ontstaat
of blijft bestaan, heeft Desmedt het recht de nakoming
van de overeenkomst op te schorten tot het moment
waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat
Desmedt door de nakoming van de overeenkomst geen
inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Desmedt de
bestelling alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
17.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Desmedt steeds de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan op de
door haar vervaardigde werken zoals teksten, tekeningen,
modellen, uitvindingen, databestanden, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, films en
soortgelijke productie- en hulpmiddelen, enz. (niet limitatieve opsomming), ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte, op het aanbod
of op de factuur zijn vermeld.
17.4. De opdrachtgever verkrijgt na integrale betaling van
de desbetreffende factuur het niet-exclusieve recht tot
gebruik van de door Desmedt vervaardigde werken. Het
hier bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht
van normaal gebruik van de geleverde zaken (verkoop,
levering, enz.). De werken mogen niet verveelvoudigd
worden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Desmedt.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
18.1. Indien de fabrikant bepaalde garanties verleent,
neemt Desmedt deze als dusdanig over, zonder enige uitbreiding noch qua duurtijd noch inhoudelijk. Desmedt kan
derhalve nooit gehouden zijn meer en/of langere garanties
te verlenen dan de fabrikant. Dit kan voor gevolg hebben
dat onderdelen van de levering aan andere garantievoorwaarden onderworpen zijn.
18.2. Desmedt is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat 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.
18.3. Desmedt staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of
slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst geen deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
18.4. De verantwoordelijkheid van Desmedt is steeds strikt
beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de eenheidsprijs.
18.5. De aansprakelijkheid van Desmedt, om welke reden
dan ook, zal sowieso nooit hoger kunnen liggen dan het
factuurbedrag, hetgeen de opdrachtgever uitdrukkelijk en
onvoorwaardelijk aanvaardt. Desmedt kan derhalve nooit
aansprakelijk worden gesteld voor schade in de vorm van
omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het
beroep van de opdrachtgever, noch voor enige andere
vorm van indirecte of gevolgschade.
18.6. Desmedt is niet verantwoordelijk voor inbreuken op
reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw
de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de
opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake
reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
Indien Desmedt door een derde aansprakelijk wordt
gesteld voor enige schade waarvoor zij krachtens huidige
algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de
opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Desmedt
integraal vergoeden.
Artikel 19 – Diverse bepalingen
19.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar.
Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere
bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei
opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Partijen
verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te
vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en
in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en
de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.
19.2. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever
zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van
Desmedt, zelfs indien op het drukwerk de naam van een
uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen
reeds vermeld staat.
19.3. De opdrachtgever waarborgt dat hij gerechtigd en
bevoegd is om de bestelling bij Desmedt te plaatsen en
dat hij geen enkele andere overeenkomst getekend heeft
noch enige andere verbintenis is aangegaan, van welke
aard ook, die hem zou verhinderen de overeenkomst aan
te gaan en/of uit te voeren.
19.4. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen,
alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht
door Desmedt verhinderen, herleiden of vertragen of nog,
die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de
nakoming van de door haar aangegane verbintenissen,
ontheffen Desmedt van iedere aansprakelijkheid en stellen
haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval,
hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden
is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog,
burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out,
zowel bij Desmedt als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen,
bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen
en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Artikel 20 – Geschillenregeling
20.1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusief
onderworpen aan het Belgische recht.
20.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Mechelen zijn bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen
betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering
van huidige algemene voorwaarden.

