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ALGEMENE VOORWAARDEN Libri International B.V.  

 

 

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) van LIBRI INTERNATIONAL B.V. en alle 
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard (hierna telkens: over-
eenkomst) hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon, met wie LIBRI INTERNATIONAL B.V. in onderhandeling is 
over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met LIBRI INTERNATIONAL B.V. is 
aangegaan. 

Plaatsingsopdracht: Ieder formulier van LIBRI INTERNATIONAL B.V. waarmee opdrachtgever een 
overeenkomst met LIBRI INTERNATIONAL B.V. aangaat voor het leveren van 
producten en/of diensten. 

 
2.  Algemeen 
 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en/of 

overeenkomsten tussen LIBRI INTERNATIONAL B.V. en opdrachtgever waarbij LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. producten en/of diensten levert of zou kunnen leveren. 

 
2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van 

LIBRI INTERNATIONAL B.V. worden afgeweken. Tenzij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of 
andere voorwaarden van opdrachtgever voorafgaand schriftelijk is overeengekomen, erkent LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. die niet. 

 
2.3. Indien één (1) of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 

zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 
LIBRI INTERNATIONAL B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de 
inhoud, doel en strekking in acht worden genomen. 

3.  Totstandkoming en duur overeenkomst 

3.1. Een aanbieding van LIBRI INTERNATIONAL B.V. is vrijblijvend en bindt LIBRI INTERNATIONAL B.V. 
niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. LIBRI INTERNATIONAL B.V. 
is gerechtigd de geplaatste opdracht zonder weergave van redenen te weigeren. 

3.2. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden. 
 
3.3.1. De overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat opdrachtgever in staat is en zal zijn alle 

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling 
van LIBRI INTERNATIONAL B.V. Dit geldt met name voor de financiële verplichtingen van 
opdrachtgever jegens LIBRI INTERNATIONAL B.V., en voor de nakoming van de verplichtingen van 
opdrachtgever ten opzichte van derden voor zover die op enige wijze gerelateerd zijn aan de levering 
van producten en/of diensten. 

3.3.2. LIBRI INTERNATIONAL B.V. is gerechtigd de overeenkomst per onmiddellijke ingang eenzijdig en 
zonder opgaaf van redenen op schriftelijke wijze te beëindigen. In dat geval zal LIBRI INTERNATIONAL 
B.V. iedere door opdrachtgever vooruitbetaalde vergoeding voor niet verrichte diensten zonder kosten 
retourneren. 

3.3.3. Opdrachtgever is gerechtigd de aan LIBRI INTERNATIONAL B.V. verstrekte opdracht uiterlijk binnen 
zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst op schriftelijke wijze te beëindigen 
onder gelijktijdige betaling aan LIBRI INTERNATIONAL B.V. van een vergoeding voor administratieve 
kosten ad 200 Euro te vermeerderen met BTW., waaronder uitgezonderd de door LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. gemaakte kosten omtrent het te plaatsen artikel. Deze bedragen minimaal 750 
Euro te vermeerderen met BTW. 

4.  Levering van producten en/of diensten 

4.1.  Na het totstandkomen van een overeenkomst althans vanaf enige door LIBRI INTERNATIONAL B.V. 
aangegeven datum vangt  LIBRI INTERNATIONAL B.V. aan met het leveren van producten en/of 
diensten. 

4.2.  Met de ondertekening van de plaatsingsopdracht bevestigd opdrachtgever de juistheid van de daarop 
vermelde gegevens alsmede hetgeen is verwoord in artikel 7.1. 
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4.5.  De op het plaatsingsopdracht vermelde relevante gegevens zullen binnen bekwame tijd na 
ondertekening van de plaatsingsopdracht in de uitgave worden opgenomen en toegankelijk zijn voor alle 
lezers. 

 

 

 

 

5.   Vergoedingen en betalingen 

5. .1       Opdrachtgever is ten aanzien van het leveren van producten en/of diensten aan LIBRI INTERNATIONAL 
B.V. vergoedingen, en voorschotten op vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor door LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. vastgestelde en bekendgemaakte tarieven, welke zijn uitgedrukt in Euro, tenzij 
anders is overeengekomen. Alle tarieven zijn exclusief BTW., tenzij schriftelijk anders is vermeld. 

5.2. De tarieven bestaan uit twee-malig verschuldigde bedragen, die worden vastgesteld op basis van 
afname van de producten en/of diensten door opdrachtgever. 

5.3. LIBRI INTERNATIONAL B.V. is gerechtigd te alle tijden aanspraak te maken op betalingen van 
voorschotten. Opdrachtgever is alsdan verplicht die bedragen onverwijld te voldoen. 

5.4.  Voor de bepaling c.q. schatting van voornoemde verschuldigde bedragen zijn de administratieve 
gegevens van LIBRI INTERNATIONAL B.V. beslissend tenzij opdrachtgever aantoont dat die gegevens 
niet juist zijn. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen in ieder geval schriftelijk aan 
LIBRI INTERNATIONAL B.V. kenbaar te worden gemaakt voor de vervaldatum van de betreffende 
factuur, dan wel onverwijld nadat opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs kon ontdekken. 

5.5.  Facturen van LIBRI INTERNATIONAL B.V. worden periodiek verzonden. Betaling van de facturen door 
opdrachtgever dient in overeenstemming met de op de factuur en/of plaatsingsopdracht vermelde 
betalingscondities te geschieden. 

5.6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in de artikelen 5.3 
en 5.5 betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over de verschuldigde 
bedragen de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de 
vordering te voldoen, kan LIBRI INTERNATIONAL B.V. de vordering ter incasso uit handen geven, in 
welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot 
volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van de verschuldigde 
bedragen met een minimum van 100 Euro excl. BTW. 

 
6.  Gebruik van gegevens 

6.1. Door ondertekening van de overeenkomst met opdrachtgever is LIBRI INTERNATIONAL B.V. gerechtigd 
de door opdrachtgever ten behoeve van de goede uitvoering tot het leveren van producten en/of 
diensten ter beschikking gestelde gegevens te gebruiken, te kopiëren, te bewerken aan te passen en/of 
aan het publiek beschikbaar te stellen, in welke vorm en via welk medium of communicatiemiddel dan 
ook. 

 
6.2. Opdrachtgever geeft door ondertekening van de plaatsingsopdracht uitdrukkelijk toestemming aan LIBRI 

INTERNATIONAL B.V. om de door opdrachtgever verstrekte gegevens aan derden af te staan en/of 
door derden te laten bewerken/verwerken, zoals beschreven in artikel 6.1. 

 
6.3. LIBRI INTERNATIONAL B.V. behoudt zich het recht voor om vrij te beslissen op welke wijze en waar in 

de uitgave opdrachtgever geplaatst / gepubliceerd wordt. 

7.  Verplichtingen van opdrachtgever 

7.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens in alle opzichten correct en 
niet misleidend zijn, en dat het gebruik van de door opdrachtgever verstrekte gegevens door LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. geen inbreuk maakt op enig recht van derden, en/of nodeloos kwetsend of 
grievend, discriminatoir en/of in strijd met de wet, de goede zeden en/of de openbare orde is. 

7.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor LIBRI INTERNATIONAL B.V. ontstaat doordat 
opdrachtgever niet voldoet aan of in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel 7.1. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. LIBRI INTERNATIONAL B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door 
tekortkomingen van LIBRI INTERNATIONAL B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij schade is 
veroorzaakt door grove schuld of opzet van LIBRI INTERNATIONAL B.V. De door LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. verschuldigde schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het door LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. aan opdrachtgever gefactureerde totaalbedrag. 

 
8.2.  Enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever binnen dertig 

(30) dagen, of onverwijld nadat opdrachtgever het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, 
schriftelijk mededeling heeft gedaan aan LIBRI INTERNATIONAL B.V. 
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8.3.  Opdrachtgever vrijwaart LIBRI INTERNATIONAL B.V. met betrekking tot alle aanspraken van derden, 
waaronder lezers, voortvloeiende uit of verbandhoudende met door de opdrachtgever aan LIBRI 
INTERNATIONAL B.V. verstrekte gegevens. 

8.4. LIBRI INTERNATIONAL B.V. behoudt zich het recht voor om bij een 10% foutmarge van iedere levering 
niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden. 

 
 

 

 

 

9.  Slotbepalingen 

9.1.   Op de overeenkomst tussen LIBRI INTERNATIONAL B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van  

              toepassing. 

9.2.   Alle geschillen tussen partijen die uit een overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de ter 
zake bevoegde rechter te Maastricht, tenzij LIBRI INTERNATIONAL B.V. als eisende of verzoekende 
partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever. 

 
9.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
9.4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe 

schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 
 
 
10. Eigendomsvoorbehoud 

 
10.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer  totdat 
de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is 
nagekomen. 

 
10.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 

noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 
10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer per omgaande daarvan 
op de hoogte te stellen. 

 
10.4. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

 
10.5. Voor het geval dat opdrachtnemer  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 

de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of 
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.   

 
 
 
 

 

 


