Leveringsvoorwaarden van QS graphics bv te Sittard zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel voor Zuid-Limburg te Maastricht.
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde
prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.
2. Prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief emballage- en verzendkosten en
eventueel te betalen rechten en belastingen.
3. QS graphics bv houdt zich het recht voor om kostenstijgingen gelegen tussen de datum van de
opdracht en de levering, als gevolg van verhoging van belastingen en/of rechten of als gevolg van
koersstijgingen van vreemde valuta, alsmede als gevolg van prijsstijgingen van materialen en/of
halffabrikaten die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en/of als gevolg van verhoging van
lonen, aan de opdrachtgever door te berekenen.
4. Overeenkomsten binden QS graphics bv slechts voor zover deze door QS graphics bv schriftelijk
zijn aanvaard.
5. De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan QS graphics bv ter beschikkinggestelde
goederen. QS graphics bv zal goederen door de opdrachtgever ter beschikkinggesteld zorgvuldig
behandelen doch indien bij de bewerking van de goederen schade aan deze goederen ontstaat, sluit
QS graphics bv iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit.
6. Met het geven van een opdracht tot vermenigvuldiging of reproductie van een door Auteurswet of
andere wet beschermd goed aan QS graphics bv geeft de opdrachtgever te kennen dat met de
vermenigvuldiging of reproductie van het goed geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van een ander
en vrijwaart de opdrachtgever QS graphics bv in en buiten rechte voor alle gevolgen uit de
vermenigvuldiging of reproductie voortvloeiende. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten
en/of schades die QS graphics bv of derden lijden door vorderingen ter zake een (vermeende) inbreuk
op het recht van een ander.
7. Leveringstermijnen worden door QS graphics bv altijd bij benadering vastgesteld en gelden dus niet
als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de
overeengekomen termijn geeft de opdrachtgever geen recht tot annulering van de opdracht of op
schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
8. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat QS graphics bv met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor QS graphics bv ontstane
schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door QS graphics bv geleden verliezen en
gederfde winst en in elk geval de kosten die QS graphics bv reeds ter voorbereiding heeft gemaakt,
waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
9. De teruggave van goederen aan de opdrachtgever en de levering van goederen en diensten
geschiedt desgewenst onder afgifte van een ontvangstbewijs door de opdrachtgever aan
QS graphics bv. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van QS graphics bv te beoordelen of de
aanbieder van het ontvangstbewijs gerechtigd is de goederen en diensten in ontvangst te nemen.
Eventuele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afgifte aan een niet-gerechtigde sluit
QS graphics bv uit.
10. Levering en teruggave van goederen geschiedt door het afhalen door opdrachtgever van de
goederen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
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11. Indien terug te geven of te leveren goederen niet worden afgehaald, bewaart QS graphics bv deze
goederen zes weken, te rekenen vanaf de dag dat de opdracht werd gegeven. Voor schade ontstaan
tijdens het bewaren alsmede alle schade ontstaan na afloop van deze termijn sluit QS graphics bv iedere
aansprakelijkheid uit.
12. Indien franco levering wordt overeengekomen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending
gevolgd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
13. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van QS graphics bv
ontvangen proefprint zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed
gecorrigeerd of goedgekeurd aan QS graphics bv terug te zenden.
Goedkeuring van de proefprint door de opdrachtgever geldt als erkenning dat QS graphics bv de aan
de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
QS graphics bv is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn
gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
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.
14. Reclames inzake de geleverde goederen en/of diensten moeten bij binnen acht dagen na levering
van de goederen en/of diensten schriftelijk ter kennis aan QS graphics bv worden gebracht. Indien de
reclames binnen acht dagen niet door QS graphics bv zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht
met de geleverde goederen en/of diensten in te stemmen.
15. Reclames inzake de gefactureerde prijs moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur
schriftelijk ter kennis van QS graphics bv worden gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet
door QS graphics bv zijn ontvangen, wordt opdrachtgever geacht met de gefactureerde prijs in te
stemmen.
16. Levering van goederen geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van geleverde
goederen gaat pas over op het moment dat de volledige koopprijs is betaald.
17. Indien opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen
aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derde. Ook indien
rechtstreeks door QS graphics bv aan deze derde wordt gefactureerd blijft de opdrachtgever
aansprakelijk voor de vorderingen die uit de opdracht voortvloeien.
18. Garantiebepalingen zijn op leveringen slechts van toepassing voor zover deze tussen
QS graphics bv en de opdrachtgever ten aanzien van de bepaalde levering uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
19. QS graphics bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van enig gebrek of
ondeugdelijkheid aan door QS graphics bv geleverde diensten of goederen.
20. De aansprakelijkheid van QS graphics bv uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is
beperkt tot een bedrag ten hoogste de transactiewaarde.
QS graphics bv 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.
QS graphics bv is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde
goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
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21. Storingen in het bedrijf als gevolg van overmacht ontslaan QS graphics bv van de nakoming van de
leveringstermijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op
vergoeding van kosten, schade en intresten.
Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan:
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het verkeer, stagnatie in of stopzetten van
leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen, brand, machinestoringen,
arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering
van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan QS graphics bv door derden en andere onvoorziene
omstandigheden welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen
of redelijkerwijs onmogelijk maken.
22. Leveringen dienen, tenzij tevoren anders is overeengekomen, contant te worden betaald.
Op verzoek van de opdrachtgever kan, na schriftelijke acceptatie door QS graphics bv, op rekening
worden geleverd. Hiertoe dient de opdrachtgever een door QS graphics bv te verstrekken
klantformulier in te vullen. Een credit-check is onderdeel van de acceptatie-procedure.
Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook in het geval
QS graphics bv hiermee heeft ingestemd, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag
verschuldigd vanaf het moment dat dertig dagen na de factuurdatum zijn verstreken.
23. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke gemaakt met betrekking tot de invordering
van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend volgens het incassotarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,00.
24. De opdrachtgever erkent deze leveringsvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden, althans voor
zover deze aan hem vooraf kenbaar zijn gemaakt, althans indien er bij offerte en/of orderbevestiging
naar is verwezen.
25. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover deze vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk tussen QS graphics bv en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer in een
bevestiging of ander schriftelijk stuk van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke
in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan
zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht. Bij samentreffen van de door de
opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen
de laatste prevaleren.
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