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Aanleveren van digitale bestanden
Email

Bestanden tot 10 mb kun je mailen naar info@drukkerijhoekstra.nl

WeTransfer.com

Bestanden groter dan 10 mb kun je via WeTransfer.com versturen naar  

info@drukkerijhoekstra.nl

Ook kun je gebruik maken van ons eigen WeTransfer kanaal: 

https://hdu1859.wetransfer.com

Adobe Creative Cloud

Je kunt je bestanden met ons delen via de Adobe Creative Cloud

FTP

Wij bezorgen jou graag een eigen gratis FTP-account. Je kunt deze aanvragen, info 

volgt als wij een account aangemaakt hebben. Een gast account is ook mogelijk 

wanneer je eenmalig gebruik wilt maken van FTP. Het FTP programma kun je gratis 

downloaden, Cyberduck voor de mac: https://cyberduck.io en Mozilla voor de pc: 

https://�lezilla-project.org.

Aanleveren van niet digitale  
bestanden/mediadragers

Bezoekadres

Van Harenstraat 23 - 27

9076 BS St.-Annaparochie

A�everadres

Expeditie

Ingang aan de Beuckelaerstraat 31

Mediadragers 
of niet digitale 
bestanden 
kunnen verstuurd 
of langsgebracht 
worden.

Full Color
Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK. Bestanden 

met één-, twee- of driekleurig  drukwerk maak je op in PMS (solid colors). 

Deze kleurcodes moeten meegegeven worden in je document.

Afloop
Maak je bestand op met een a�oop van 3 mm (met snijtekens). Laat je 

ontwerp doorlopen over de a�oop. Dit voorkomt witranden na het snijden 

en zorgt er voor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.

Aantal DPI
Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI 

voor o�set, 150 DPI voor digitaal, 75 DPI voor groot formaat drukwerk en 

600 DPI voor bitmap zwart/wit.

Lijnen
Als je gebruik maakt van lijnen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. 

Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

Minimale lettergrootte
De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is 

ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

Kleurdekking
Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280%  

(de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).

Opbouw van zwart
Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw:  

C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor 

grotere vlakken.  

Overprint
Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘�ll’) mag nooit op 

overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke 

drukwerk. 

Programma’s
Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe 

InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als 

drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF pro�el 

PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om drukklare PDF’s aan te leveren 

staat onze studio altijd klaar om jou te helpen. Wij ontvangen dan graag  

de open bestanden (pakket). 

Spreads
Pagina’s niet in spread* aanleveren, maar als afzonderlijke pagina’s.  

De PDF mag wel meerdere pagina’s bevatten.  

* Met uitzondering van luikfolders, antwoordkaarten en omslag met 

uitslaanders.

Algemene richtlijnen‘‘

‘‘
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Hardcover (genaaid boek)

Bereken het formaat van de omslag voor de juiste opmaak.

Breedte omslag in mm:

17,5 + 17,5 mm + 2x (breedte bord - 3,5 mm) + 7 + 7 mm + (dikte rug + 2x dikte bord - 1 mm)

Hoogte omslag in mm 

17,5 + 17,5 mm + hoogte bord + 5 mm

7 mm 7 mm

Kneep

Dikte rug + 2 x dikte bord - 1 mm
Standaard borddikte = 2,4 mm

Breedte bord - 3,5 mm Hoogte bord + 5 mm

Let op: 

De omslag wordt om het bord heen geplakt 

Daarom gelieve ruimer opmaken, dan de 

grootte van het bord. 

Indien de rug dikker is dan 30 mm wordt de 

kneep 8 mm ipv 7 mm. Onderstaande geldt 

alleen voor boeken met een rechte rug (en 

dus niet voor een ronde rug).

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen!

17,5 mm

17,5 mm

17,5  
mm

17,5  
mm

Hardcover
Editie 2020

Gebruik je de werktekening zoals 
hiernaast wordt aangegeven, dan wordt 
de hardcover bedrukt zoals bovenstaand 
voorbeeld.
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Softcover (gelijmde rug voor paperback)

Vraag ons eerst naar de afmeting van de rug.

Deze wordt berekend aan de hand van papier (soort + gewicht) + aantal pagina’s.

Werkwijze voor het aanmaken van doorlopend ontwerp van cover naar binnenwerk:

Het beeld van de binnenzijde van de cover en pagina 1 van het binnenwerk, evenals laatste 

pagina binnenwerk en binnenzijde cover achterin moeten 5 mm ‘‘korter’’ gemaakt worden.

5 mm 5 mm

Cover
Binnenzijde

Er gaat bij beide pagina’s 5 mm 
verloren door de zijbelijming. 
Het formaat van de pagina’s blijft 
idem, maar het beeld zelf dient  
5 mm korter gemaakt te worden.

Idem voor de laatste pagina 
van het binnenwerk en de 
binnenzijde van de cover 
achterin.

Binnenwerk
Pagina 1

Als je het drukwerk opmaakt zoals hiernaast aangegeven dan heb je in 

het uiteindelijke resultaat een foto die doorloopt in de spread.
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Op zoek naar gepersonaliseerde �yers, 

folders of ander drukwerk? Bij ons bestel je 

makkelijk en snel verschillende producten 

voorzien van een personalisatie.  

Let op: drukwerk personaliseren neemt 

extra tijd in beslag. Wij rekenen hiervoor 

2-3 werkdagen extra bovenop de standaard 

levertijden.

Personaliseren

Wat kan Drukkerij Hoekstra 
voor jou betekenen?

Metallic inkt

PMS kleuren kunnen  �uor- of metaal-

deeltjes bevatten waardoor hele felle 

of bijvoorbeeld goud- en zilverkleuren 

gedrukt kunnen worden. 

Spot-uv lak is een glanzende laklaag die 

op bepaalde onderdelen van het druk-

werk wordt aangebracht. Dit wordt ook 

wel spotlakken of spotvernis genoemd. 

Doordat de lak alleen op bepaalde delen 

van je ontwerp wordt aangebracht, kun 

je bijvoorbeeld een logo er extra uit laten 

springen. Voorheen werd dit gedaan door 

middel van zeefdruk. Hiervoor moest een 

zeef en �lm worden gemaakt, waardoor 

de startkosten al erg hoog waren. Wij 

werken inmiddels met een digitale manier 

van spot-UV lakken, waardoor de startkosten 

veel lager zijn. Deze luxe afwerking voor 

drukwerk is een subtiele manier om je 

drukwerk extra te laten shinen!

UV-Lak

Lamineren is het aanbrengen van een 

transparant laagje folie, die door warmte 

en lijm aan het papier hecht. Het is zo 

dun dat het niet als folielaagje zichtbaar is. 

Lamineren moet dan ook niet verward 

worden met plasti�ceren waarbij het 

plastic wel duidelijk te zien is. Plasti�ceren 

heeft een sealrand waardoor het water-

dicht is aan de zijkanten. Bij lamineren is 

dit niet het geval. Wanneer drukwerk tegen 

vocht of uv-stralingen moet kunnen, zijn 

er papiersoorten die hier speciaal voor 

in het leven geroepen zijn. Bijvoorbeeld 

Synaps (synthetisch papier).

Lamineren

Anti-counterfeiting is om namaak van 

medicijnen te voorkomen. Hiervoor zijn 

diverse mogelijkheden:

Het aanbrengen van micoroteksten of 

speciale lakken/inkten. Tamper evident 

(anti-diefstal sluitingen): hierbij worden 

perforaties aangebracht, zodat de ver-

pakking moet worden beschadigd om 

de inhoud eruit te kunnen halen. Een 

ander anti-counterfeit methode is het 

aanbrengen van unieke nummering op 

doosjes, ‘serialisatie’ genoemd. Dit kan door 

het aanbrengen van uniek genummerde 

labels of door het rechtstreekse printen 

van unieke nummers op doosjes.

Anti-counterfeiting

Een druktechniek waarbij geen inkt wordt 

gebruikt? Het bestaat! Je hebt vast wel 

eens drukwerk met reliëf gezien. Hierbij 

wordt een gedeelte van het drukwerk  

– een tekst, logo of keurmerk bijvoorbeeld – 

in het papier geperst, zodat deze als het 

ware bovenop het papier komt te liggen. 

Deze techniek noemen we pregen, een 

traditionele manier van drukken. Wat zo 

mooi is aan deze druktechniek? Het reliëf, 

de preeg dus, zorgt ervoor dat je bepaalde 

delen van het drukwerk extra kunt laten 

opvallen, zonder de rust in je ontwerp te 

verliezen.

Blindpreeg

Entreetickets laten drukken? Producten 

met barcodes? Of iets anders zoals een 

proefschrift dat nummering nodig heeft? 

Het aanbrengen van een doorlopend 

nummer of barcode op drukwerk behoort 

tot één van onze specialiteiten. Wij kunnen 

je drukwerk voorzien van unieke nummers.

Nummeren

Een pakkende boodschap… check! Een 

fantastisch ontwerp… check! Een papier-

soort waarop jouw creatie optimaal tot 

zijn recht komt… check! Mis je nog wat? 

De �nishing touch misschien? Wat dacht 

je van een luxe afwerking, waarmee je 

jouw drukwerk écht onderscheidt van 

de massa. Wat de afwerking betreft heb 

je bij Drukkerij Hoekstra tal van opties. 

Foliedruk bijvoorbeeld, dé afwerking om 

jouw ontwerp extra glans te geven. Maar 

wat is foliedruk nu precies? En wat moet 

je bij het laten foliedrukken van jouw 

design weten? Daar weten wij alles van! 

Voor informatie kun je contact opnemen 

met ons.

Foliedruk

Tips*
Foliedruk
Indien je drukwerk moet worden voorzien van witte of pastelkleurige folie, dan de foliedruk 
wel uitsparen in het drukwerk.

Spot-uv/spotlak
Spot-uv/spotlak is een breekbare lak. Wanneer dit over een rillijn komt zal dit breken en 
ontstaat er een breuklijn. Gelieve hiermee rekening te houden met vervaardigen van je spot-uv 
en deze lijnen uitsparen. Indien er een laminaat onder het spot-uv item komt is dit niet van 
toepassing.
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Voor speciaal drukwerk moeten bestanden op een 

andere manier aangeleverd worden dan traditioneel 

drukwerk.

Niet iedereen weet hoe dit moet en speciaal voor 

jullie hebben wij een handig stappenplan gemaakt.

Ben jij benieuwd hoe je een rillijn, stansvorm of 

foliedruk moet aanleveren? Lees dan de volgende 

bladzijden!

Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact met ons 

opnemen, aan de hand van jou wensen passen wij de 

bestanden aan.

Lees
 volg

ende  

bladzijde



Wat is 
stansen?
Stansen is een techniek waarbij je het product 

kunt veranderen in een willekeurige vorm.  

De stansvormen worden met een stansmes in 

het ontwerp gesneden, zodat je een uniek stukje 

drukwerk kunt laten maken. Je hebt een geschikte 

werktekening nodig om het drukwerk in een 

afwijkende vorm te laten stansen. 

Stans aanleverspecificaties
• Als je eenmaal weet hoe jij je product gestanst wil hebben kun je op onze website eerst  

 zoeken tussen alle stansvormen om te kijken of de gewenste stansvorm hier tussen staat. 

• Staat jouw vorm hier niet tussen? Dan kun je zelf één maken, hieronder wordt stap voor 

 stap uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

STAP 1

Maak het gewenste werkveld op in Illustrator. De vorm maak je met een lijn. In het voor-

beeld hieronder hebben wij een kaarthouder gemaakt. LET OP: De vorm moet gesloten 

zijn en mag geen vulkleur hebben. De vouwlijn kun je aanduiden met een stippellijn.

Naam staal: Stansvorm

Kleurtype: Steunkleur

Kleurmodus: CMYK

C = 0

M = 100

Y = 0

K = 0

De stansvorm is nu opgemaakt in een steunkleur

Zorg dat de stansvorm een steunkleur krijgt. Zo weten wij waar we een stansmes van moeten 

maken als jij je drukwerk aanlevert. Hoe je de stansvorm over jouw ontwerp plaatst lees je 

verder in deze handleiding. 

STAP 2
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Overdruk wil zeggen dat het beeld (ontwerp) onder de stanslijn 

behouden blijft. Bekijk de voorbeelden hieronder.

Niet op overdruk.

Het ontwerp valt weg 

onder de stansvorm.

Wel op overdruk.

Het ontwerp blijft  

behouden onder de stansvorm.

Zet ‘‘Lijn overdrukken’’ aan. Het beeld  

onder de stansvorm blijft behouden.

STAP 3

Als jij je stansvorm klaar hebt kun je het ontwerp toevoegen. Importeer de stansvorm naar InDesign. Maak in uw InDesign bestand een aparte laag 

aan genaamd ‘‘Stansvorm’’. Het ontwerp kun je opmaken in de laag ‘‘Uw ontwerp’’. Zodra de stansvorm gecentreerd in de werktekening staat kun je 

deze laag op slot zetten. De stansvorm staat boven de laag van het ontwerp zodat je de stansvorm in het ontwerp kunt zien. Op deze manier kun je 

controleren of het ontwerp goed staat. 

LET OP: 
Plaats teksten en belangrijke beeldelementen  

niet te dicht tegen de stanslijn. 

Dubbelzijdige bedrukking? 
Spiegel dan de stansvorm van links naar rechts.

Voorzijde Achterzijde

STAP 4
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Zorg voor een minimale a�oopruimte van 3 mm. Controleer ook 

altijd voor de zekerheid of de stansvorm juist geplaatst is.

Verkeerd 
aangeleverd:

Hier mist 3 mm a�oop rondom  

de stanslijn

Verkeerd 
aangeleverd:
De stanslijn sluit niet goed aan  

op het ontwerp

Goed 
aangeleverd:
Hier is 3 mm a�oop toegevoegd en  

de stanslijn staat centraal

Verkeerd
aangeleverd:
Hier mist de stanslijn

STAP 5

Plakrand?
Zit er een plakrand in de stansvorm? De 

plakrand kan niet worden bedrukt, maar 

plaats hier wel weer een a�oop van 3mm.

Dan heb je nu:

• Een vorm aangemaakt

• Steunkleur ‘‘Stansvorm’’ aangemaakt

• De lijn op overdruk gezet

• Je ontwerp toegevoegd

• Bij een dubbelzijdige bedrukking de vorm gespiegeld

• Afloop toegevoegd

Goed aangeleverd?

Om te kijken of alles goed aangeleverd wordt hebben wij hieronder 

nog een extra check. Kun je alles afvinken? Dan is jouw bestand 

klaar om gestanst te kunnen worden.
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Bij Drukkerij Hoekstra ben je aan het juiste adres als 

het gaat om speciale afwerkingsmethodes. 

Bijvoorbeeld voor een preeg, foliedruk, rillijnen, 

perforaties of spot-uv.

Als je één of meerdere keuzes wilt toepassen bij 

jouw ontwerp, zorg er dan voor dat deze in een 

aparte 100% steunkleur worden gezet. Geef deze 

steunkleur ook de naam van de afwerkingsmethode 

(bijvoorbeeld UV-spot). Daarnaast is het van groot 

belang, dat deze in z’n geheel op overdruk staat. Bij 

aanlevering als open bestand graag plaatsen in een 

aparte laag.

Diverse afwerkingsmethodes
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#trotsoponsdrukwerk
Wij worden als drukkerij enorm blij als we 

je mogen helpen om jouw producten te 

realiseren!

#verpakkingen
Dankzij ons ruime aanbod stansvormen 

kunnen wij voordelig gestanst drukwerk 

aanbieden! 

#alleskan
Wij maken mooi drukwerk. Van oplage 1 

tot heel veel, vierkant tot uitgestanst vrij 

formaat, full color, pms, metallic en/of 

foliekleuren. Daar zijn we goed in!

#magazines
Bij ons kun je terecht voor mooie 

magazines. Dankzij de vele afwerkings- 

mogelijkheden kunnen wij jouw magazine 

nét iets specialer maken.

#stickers
Losse vinyl stickers als belettering in diverse 

kleuren, zelfs transparant of normaal wit. 

Zelfklevend papier van non-permanent tot 

high-tack belijming.

#bijsluiter
Gevouwen bijsluiters op speciaal 60 grs. 

papier in 1 slag tot wel 10 slagen 

gevouwen, passend in elke verpakking.



Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een punt wat 

voortdurend aandacht behoeft. Daarom staat het milieu bij 

ons hoog in het vaandel. Voor nu, maar ook voor de toekomst. 

Praktisch al ons afval wordt verzameld en gerecycled. Verder 

hebben we maatregelen doorgevoerd zonder concessies te 

doen aan de kwaliteit van jouw drukwerk. In onze drukkerij 

werken we met klimaatneutrale grondsto�en, bio-inkten en 

maken we uitsluitend gebruik van groene stroom. Ook op het 

gebied van papier kunnen we je diverse milieuvriendelijke 

soorten aanbieden.

Wij zijn milieubewust!

Biologische inkten
Wij maken in onze drukkerij zoveel mogelijk gebruik van klimaatneutrale 

grondsto�en en drukken met bio-inkten die op plantaardige oliën 

gebaseerd zijn. Het mengen van inkt doen we zorgvuldig en gedoseerd. 

Onze mengmachine stelt ons in staat om inkt tot op de gram nauwkeurig 

te mengen. Hiermee kunnen we onze inktafval tot een minimum 

beperken.

Groene stroom
Als drukkerij kun je er niet omheen dat je veel energie nodig hebt tijdens 

het productieproces. Binnen ons bedrijf doen we er zoveel mogelijk aan 

om energiebewust te werken. In het totale proces maken we daarbij 

uitsluitend gebruik van gegarandeerd 100% groene stroom.

Chemievrije Kodak Sonora O�setplaten.

De Sonora o�setplaten zijn volledig recyclebaar. Ze worden direct op 

de plaatbelichter belicht. Hierdoor worden ze niet meer ontwikkeld en 

hebben we geen ontwikkelmachine- en chemicaliën meer nodig. Geen 

afvalwater meer en minder energie en water.

EcoSolvent Inkten, toners cartridges
De toners die gebruikt worden hebben een exclusieve rol-laadtechnologie 

die garandeert ozonvrije uitstoot. Deze schone technologie is niet 

schadelijk voor de menselijke gezondheid of het milieu en maakt de 

cartridge zelfs compacter omdat er minder onderdelen nodig zijn. 

Bovendien zijn alle Canon-toner en -cartridges ongevaarlijk. Dit houdt 

in dat voor Canon-cartridges geen speciale behandeling of verwerking 

vereist is. EcoSolvent inkten zijn kras-, water- en weersbestendig. Ze zijn 

ongevoelig voor UV-stralen en verkleuren daarom niet. De inkten zijn 

economischer omdat ze in hoge mate krasbestendig zijn en in normale 

gebruiksomstandigheden geen bescherm�lm nodig hebben. EcoSolvent 

inkten bevatten, in tegenstelling tot de vroegere Solvent-inkten, geen 

schadelijke dampen, zijn milieuvriendelijk en bevatten geen sto�en die 

overmatig schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

In onze drukkerij 
werken we met 
klimaatneutrale 
grondsto�en,  
bio-inkten en 
maken we 
uitsluitend gebruik 
van groene stroom.

‘‘

‘‘
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Ben je 
geinteresseerd geraakt?
Via onze website (www.drukkerijhoekstra.nl) kun je 

gemakkelijk online jouw drukwerk bestellen.

Hier kun je zowel jouw eigen bestanden uploaden of 

gemakkelijk een ontwerp maken in onze online editor! 

Ook hebben wij voor sommige producten een eigen 

collectie, voeg simpelweg je eigen logo en tekst toe en 

bestel het bij ons.

Volg ook onze Facebook, Instagram pagina voor 

drukwerk inspiratie en onze LinkedIn pagina voor het 

laatste nieuws! 
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Drukkerij Hoekstra bestaat ondertussen 
al 160 jaar. Wij kennen een rijke historie 
waarbij ‘‘met de tijd meegaan’’ een belangrijk 
punt is en blijft.

DRUKKERIJ HOEKSTRA
SINDS 1859

foto uit archief 1970



Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden voor de Gra�sche Industrie.

Gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter gri�e van de Rechtbank te Amsterdam

Inhoud
Art. 1: De�nities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: O�ertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij a�evering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Toepasselijk recht

Artikel 1: De�nities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft 
gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a 
heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande o�erte of aanbod heeft 
uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere 
middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of 
verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en 
ander in de meest ruime betekenis van het woord;
d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Gra�sche Ondernemingen, gevestigd te 
Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing 
indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze 
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing 
indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze 
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: O�ertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met o�erte aangeduide prijsopgave, begroting, 
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een 
overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder 
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien 
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier 

gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de 
aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier 
met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier 
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier 
geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds 
ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, 
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in 
lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid 
opgelegde he�ngen.

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt 
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen speci�caties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte 
van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen 
een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar 
voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of 
nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte 
productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen 
geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven 
of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, 
wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de gra�sche industrie als redelijk 
beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier 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, hal�abrikaten of diensten die voor de uitvoering van 
de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten 
sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering 
van nieuwe en verhoging van bestaande overheidshe�ngen op grondsto�en, energie 
of reststo�en, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, 
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

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 de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het 
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn 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.

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk 
gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk 
overeengekomen speci�caties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of 
gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en 
andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen 
meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk 
van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens 
de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, 
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling 
dient evenwel contant bij a�evering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk 
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  
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Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat 
ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen a�evering in gedeelten, na a�evering 
van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van 
de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, 
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van 
de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden 
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende 
rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal 
kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek 
van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze 
wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de 
factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke 
rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening 
te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn 
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever 
naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een 
volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, 
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente 
zulks met een minimum van Ä 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de a�evering ter plaatse waar de leverancier 
zijn bedrijf uitoefent.

2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de a�evering 
van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever 
zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken 
niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien a�evering aan zijn adres 
is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder 
voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan 
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en 
kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening 
van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt 
steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van 
data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp 
van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder 
geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de 
vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk 
is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de 
opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve 
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim 
nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering 
vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de speci�caties van het werk wenst of het 
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe 
betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet 
noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet 
van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden 
al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de 
leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van 
vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 
van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 
en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het 
in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet 
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling 
door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet 
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de 
opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog 
binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij a�evering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na a�evering te onderzoeken 
of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de 
leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. 
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetre�ende kennisgeving te 
doen binnen uiterlijk 14 dagen na a�evering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een 
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de 
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van 
dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als 
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot 
uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de 
leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de 
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde 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, tenzij de 
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en 
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier 
niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen speci�caties of andere mededelingen die 
mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan 
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax 
en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier 
ontvangen zet-, drukof andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken 
en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te 
zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de 
leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt 
zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. 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.

Artikel 13: Afwijkingen
1. 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 van geringe betekenis zijn.
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2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als 
gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in 
aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een 
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht 
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan 
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 
eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen 
van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage 
van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening 
gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als 
afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens 
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van 
Papiergroothandelaren. De desbetre�ende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. 
De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze 
voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en hal�abrikaten die 
zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en hal�abrikaten betrekking 
hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis 
aangemerkt. De desbetre�ende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De 
leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze 
voorwaarden toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake 
niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan 
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze 
opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of 
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak 
verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave 
die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de 
vervaardiging van hal�abrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk 
alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende 
of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden 
afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst 
en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de 
opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotogra�sche 
opnamen, litho’s, �lms, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. 
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de 
Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het 
gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht 
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier 
zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of 
regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier 
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot 
het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door 
de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de 
leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de 
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van 

de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, 
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, 
fotogra�sche opnamen, litho’s, �lms en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de 
desbetre�ende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn 
vermeld.

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals 
kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, 
computerprogrammatuur, databestanden, fotogra�sche opnamen, litho’s, �lms en 
soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die 
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de 
vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor 
de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig 
productieproces worden verveelvoudigd.

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht 
tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde 
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. 
Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de 
geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken 
in het kader van enig productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, hal�abrikaten 
en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en 
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotogra�sche 
opnamen, litho’s, clichés, �lms, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, 
diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en 
randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de 
o�erte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te 
geven.

3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor 
de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen 
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van 
ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald 
gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de 
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed 
bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever 
tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever 
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de 
verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotogra�sche opname 
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever 
dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring 
door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. 
In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van 
materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van 
de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de 
leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever 
in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, 
niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever 
materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze 
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als 
tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de 
leverancier vragen.
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2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde 
materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetre�ende 
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever 
zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat 
de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst 
van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een 
voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande 
aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de 
nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid 
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van 
de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een 
gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en 
de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. De leverancier 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 opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door 
hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt 
over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk 
worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch 
voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te 
bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben 
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of 
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde 
materialen en producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de 
opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn 
eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte 
materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan 
hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de 
wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge 
van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen 
in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door 
openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot 
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, 
acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, 
nietlevering van noodzakelijke materialen en hal�abrikaten door derden, opzet of grove 
schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als 
niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding 
van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met 
opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of 
nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na a�evering 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.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of 
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de 
opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken 
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan 

van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze 
materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste 
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst 
met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de 
leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het 
Nederlandse recht.
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Contact:
Tel. +31 (0) 518 401 228
info@drukkerijhoekstra.nl 
www.drukkerijhoekstra.nl
     
Bezoekadres:
Van Harenstraat 23 - 27
9076 BS Sint Annaparochie

Openingstijden
Maandag:   08.00 – 17.30 uur
Dinsdag:   08.00 – 17.30 uur
Woensdag:   08.00 – 17.30 uur
Donderdag:   08.00 – 17.30 uur
Vrijdag: 08.00 – 16.00 uur

Grafisch
Specialist
Sinds 1859


