ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN EDG MEDIA
BEGRIPSBEPALING
1.1.

1.2.

Onder EDG Media (EDG) wordt in deze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan
de besloten vennootschap EDG Educatieve Distributie
b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht.
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden begrepen degene
in wiens opdracht en voor wiens rekening door EDG
goederen worden geleverd, respectievelijk diensten
worden verleend.

6.7.

6.8.

6.9.

TOEPASSELIJKHEID
6.10.
2.1.

2.2.

2.3.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
de acceptatie ervan, de aldus tot stand gekomen
overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen
en werkzaamheden van EDG.
Alle offertes zijn vrijblijvend. EDG is eerst gebonden aan
de overeenkomst nadat hij de acceptatie van zijn offerte
schriftelijk bevestigd heeft. De in de prospectus van EDG
genoemde aantallen, formaten en tarieven zijn
vrijblijvend. De binnen een opdracht aan te leveren
materialen dienen gelijksoortig te zijn.
Uit de acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich
verenigt met het van toepassing verklaren van deze
algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand
doet van het van toepassing zijn van eigen algemene
voorwaarden.

ANNULERING
7.1.

7.2.

12.3.

12.4.

12.5.

8.2.

8.3.

Vanaf ontvangst in het magazijn zijn de materialen door
EDG verzekerd tegen brand -en waterschade.
Materiaal wordt tot twee weken na ontvangst en
verwerking zonder enige kosten in het magazijn van EDG
opgeslagen.
Voor opslag langer dan de onder 8.2 genoemde termijn
worden opslagkosten per palletplaats per maand/
maanddeel in rekening gebracht

ervan, tenzij hiervan door EDG nadrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
De opdrachtgever verklaart gegevens of delen daarvan
niet te kopiëren, te vervreemden, ter beschikking te
stellen, te verhuren, in te voeren in andere bestanden,
over te nemen of registreren en/of derden de
gelegenheid te bieden zulk te doen zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EDG.
Derden die bij de verwerking van de adressen en/of
adresbestanden betrokken zijn, zullen door de
opdrachtgever van deze bepaling op de hoogte worden
gesteld. Aan hen wordt geen gelegenheid geboden de in
deze bepaling opgenomen activiteiten te verrichten.
Alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de verschafte
gegevens berusten bij EDG en worden door EDG
voorbehouden.
Controle op misbruik van eigendoms- en/of
auteursrechten vindt plaats door middel van
ingebouwde controle adressen, alsmede door middel
van afspraken met in het bestand opgenomen
instellingen of bedrijven. Opdrachtgevers gaan akkoord
met deze methode van controle.

VRIJWARING
13.1.

8.1.

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn,
indien zij schriftelijk tussen EDG en de opdrachtgever
overeengekomen zijn.

Annulering van een opdracht wordt niet geaccepteerd
tenzij dit schriftelijk met EDG is overeengekomen. De
opdrachtgever is dan verplicht tot het betalen van de
reeds gemaakte kosten met een minimum van 25% van
de overeengekomen prijs met een minimum van € 175,EDG kan in overige gevallen te allen tijde de voorkeur
geven aan volledige schadevergoeding.

12.2.

VERZEKERING / OPSLAG

WIJZIGINGEN
3.1.

overmacht, aanvaart EDG generlei aansprakelijkheid,
tenzij EDG deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.
Voor de uitvoering van telefonisch verstrekte en zonder
individuele overeenkomst verstrekte opdrachten is EDG
niet aansprakelijk.
De aansprakelijkheid van EDG voor schade, verlies en
tenietgaan tijdens verwerking van het materiaal, gaat de
aansprakelijkheid
het
factuurbedrag,
exclusief
distributie/ portokosten, niet te boven.
De aansprakelijkheid van EDG eindigt op het moment
van aflevering van het materiaal op schooladres, bij
postale verzending eindigt de aansprakelijkheid van EDG
bij aflevering materiaal bij PostNL.
Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven de
opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele
partij.

13.2.
13.3.

De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het
drukwerk, van het te bewerken, te verwerken
respectievelijk te verzorgen materiaal niet in strijd is met
de wettelijke bepalingen.
De opdrachtgever vrijwaart EDG tegen (gerechtelijke)
acties van derden.
Bij een eventuele beslag onder EDG, zal EDG
onmiddellijk de (eigendoms) rechten van opdrachtgever
kenbaar maken.

OVERMACHT

PRIJZEN
AFLEVERING POSTNL
4.1.
4.2.

Alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
Prijsverhogingen ontstaan ten gevolge van lonen,
materiaalprijzen en koersverschillen, tussen het tijdstip
van totstandkoming van de individuele overeenkomst
en voor de feitelijke uitvoering ervan, kunnen worden
doorberekend in de prijzen, voor zover zij 10% of meer
bedragen. Verhoging van distributie/portokosten
kunnen te allen tijde worden doorberekend.

9.1.

Een overeengekomen afleveringsdatum van het
materiaal bij PostNL geldt slechts dan als fataal en
onherroepelijk, indien opdrachtgever bij het sluiten van
de individuele overeenkomst de gevolgen van een
mogelijke vertraging schriftelijk aan EDG kenbaar heeft
gemaakt.

14.1.

14.2.

BETALING
AANLEVERING MATERIAAL
10.1.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Het door EDG te verwerken materiaal dient op de
overeengekomen aanleverdatum franco te worden
aangeleverd.
Aanlevering op Niels Bohrweg 123, 3542 CA UTRECHT.
Aanlevering op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.
Gelieve 1 artikelsoort per verpakkingseenheid met
vermelding van aantal en omschrijving.
Gespecificeerde vrachtbrief met vermelding van
opdrachtnummer(s) en aantal colli.
Indien mogelijk aanleveren op europallets, maximale
hoogte 1,20 meter.
EDG rekent 3% van de te verwerken materialen, met een
minimum van 25 exemplaren, als verlies voor instelling
van haar machines, storingen, verwerkingsfouten, enz.
Indien materialen niet conform bovenstaande
voorwaarden worden aangeleverd, wordt een toeslag in
rekening gebracht.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

AANSPRAKELIJKHEID
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

EDG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in
het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal.
EDG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor postale
voorschriften
Drukwerk en andere materialen zijn vanaf het moment
van aanlevering door de opdrachtgever bij EDG,
daaronder begrepen het transport, voor risico van de
opdrachtgever, met inachtneming van het onder artikel
8.1 gestelde.
EDG tekent bij ontvangst uitsluitend voor het aantal
pakken en/of dozen, niet voor de vermelde inhoud
ervan.
De aansprakelijkheid van EDG voor de gevolgen van een
vertraging en de aansprakelijkheid ten gevolge van
foutieve adressering blijven te allen tijde beperkt tot de
hoogte van het factuurbedrag, exclusief portokosten.
Voor stagnaties, ontstaan door externe factoren zoals
vertraagde aflevering van drukwerken of als gevolg van

Betaling van de overeengekomen prijs dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De
opdrachtgever is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag
wegens een door hem ingestelde tegenvordering in
mindering te brengen.
Korting voor contante betaling wordt niet verleend.
Portokosten dienen te allen tijde bij vooruitbetaling te
worden voldaan. EDG behoudt zich het recht voor ook
voor alle andere te leveren goederen en/of te
verrichten diensten vooruitbetaling te verlangen.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist de
wettelijke rente vermeerderd met 2% over het
factuurbedrag verschuldigd.
Indien de vordering van EDG ter incasso uit handen
wordt gegeven, komen alle buitengerechtelijke kosten
en lasten voor rekening van de opdrachtgever.
Daarenboven wordt de vordering met minimaal 10%
van het te incasseren bedrag verhoogd als vergoeding
voor administratiekosten.

14.3.

ONTBINDING
15.1.

RECLAMATIES
15.2.
11.1.
11.2.

11.3.

De opdrachtgever is verplicht de ontvangst van de
verzonden materialen onmiddellijk te controleren.
Reclamaties dienen uiterlijk binnen acht dagen na
verzending van de zaken schriftelijk ter kennis van EDG
gebracht te worden.
Na verloop van deze termijn van acht dagen zullen de
geleverde zaken respectievelijk verrichte diensten
geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.

EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN/MISBRUIK
12.1.

Alle gegevens van adresbestanden die door EDG ter
beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever
blijven het eigendom van EDG, ongeacht of de
opdrachtgever betaald heeft voor het verstrekken

Iedere leveringstermijn wordt verlengd met de periode
gedurende welke EDG door overmacht is verhinderd aan
zijn verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van EDG is sprake , indien
EDG na sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt
aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van
brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
uitsluiting,
inen
uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen defecten aan machines en
storingen in de levering van energie. Al het voorgaande
zowel van toepassing op het bedrijf van EDG als dat van
derden, van wie EDG de benodigde materialen geheel of
gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle
overige oorzaken buiten de schuld van de risicosfeer van
EDG ontstaan.
Indien door overmacht de levering meer dan een maand
vertraagd wordt, zijn zowel EDG als de opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. EDG heeft in
dat geval recht op vergoeding van de door hem
gemaakte kosten.

De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijk
tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het
tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance voor
betaling
aanvraagt
of
anderszins
de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest tenzij de curator of bewindvoerder de uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boeteschuld erkent.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever
is aansprakelijk voor de door EDG geleden schade onder
meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

GESCHILLEN
16.1.

16.2.

Deze algemene voorwaarden alsmede de aangegane
overeenkomsten met EDG worden beheerst door
Nederlandse recht.
Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming de
uitleg of uitvoering van deze algemene voorwaarden en
de met EDG aangegane overeenkomsten zullen in eerste
instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Utrech

