
Algemene voorwaarden                    pagina 1 van 2 

                                        Algemene Voorwaarden Mail Succes BV        ………            … …    
 

 
Deze algemene voorwaarden worden toegepast vanaf 1 januari 2008 en 
vervangen de algemene voorwaarden die voorheen gevoerd werden door 
Vastor Services BV. 

 
 

Artikel 1 
 
 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mail Succes BV (hierna 
te noemen onderneming) en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en 
transacties van deze onderneming. Als strijd mocht bestaan tussen deze 
voorwaarden en algemene voorwaarden, welke door onze opdrachtgevers 
worden gevoerd, zullen uitsluitend deze voorwaarden gelden. Indien door ons 
bij de uitvoering van opdrachten andere partijen worden ingeschakeld, zullen 
eventuele algemene voorwaarden, welke door die andere partijen worden 
gevoerd  eveneens van toepassing zijn, als waren dezen onderdeel van deze 
algemene voorwaarden. 
 
 

Artikel 2 
 

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijzen, aangeboden of 
overeengekomen, zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van de aanbieding 
dan wel het aangaan van de overeenkomst bestaande loon- en prijsniveau. Wij 
zullen steeds gerechtigd zijn aangeboden of overeengekomen prijzen aan 
wijzigingen van het loon- en prijsniveau aan te passen. 
 
 

Artikel 3 
 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden, dan wel 
doorlooptijden bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van ongestoorde 
voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van data en materialen. De 
tijden gaan in zodra de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 
data, materialen, etc. in ons bezit zijn. 
 
 

Artikel 4 
 

Een overschrijding van de levertijden zal nooit, ook niet na ingebrekestelling, 
aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd 
ontslaat onze opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de 
bestelde zaken en tot nakoming van de overeenkomst. Eén en ander tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 
 

Artikel 5 
 

Zolang de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit hoofde van welke 
overeenkomst dan ook niet geheel heeft voldaan, blijven alle ons in eigendom 
toebehorende verkochte zaken te allen tijde ons eigendom. De opdrachtgever 
is gehouden het eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij 
mag de zaken noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. In 
geval van inbeslagneming van de zaken, in geval van faillissement of 
surséance van betaling, dient onze opdrachtgever ons onverwijld op de hoogte 
te stellen. 
 
 

Artikel 6 
 

Als de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan zijn financiële 
verplichtingen uit hoofde van een met de onderneming gesloten overeenkomst 
te voldoen zijn zij bevoegd een retentierecht uit te oefenen op alle zaken die 
direct of indirect door de opdrachtgever aan ons zijn verstrekt met betrekking 
tot de gesloten overeenkomst. De opdrachtgever staat jegens ons in voor de 
bevoegdheid tot het verstrekken van deze zaken en vrijwaart ons ter zake. De 
opdrachtgever zal geacht worden alle aan ons verstrekte zaken met 
toestemming van alle gerechtigden op de zaken aan ons te hebben verstrekt 
op grond van vertegenwoordiging, volmacht dan wel lastgeving of uit andere 
hoofde. 
 
 

Artikel 7 
 

Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deze ten gevolge 
van ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende 
omstandigheden niet uitvoerbaar zijn, zijn wij gerechtigd te vorderen dat de 
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk 
wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer 
mogelijk zal zijn. 
 
 

Artikel 8 
 

Eventuele reclames over gebreken van zaken en/of klachten over facturen 
moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering/verzending van de zaken of 
dagtekening van de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving 
aan de onderneming worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 
bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen 
bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of  

redelijkerwijs had moeten ontdekken (doch uiterlijk 20 dagen na aflevering  
en/of verzending van de zaken) aan ons worden gemeld. Na het verstrijken 
van de termijnen als hierboven bedoeld worden wij geacht onze verplichtingen 
correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de facturen 
als juist erkent. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht  zijn 
betalingen op te schorten. Acceptatie van retourzendingen mag door de 
afnemer nimmer als erkenning door ons van gebreken in het geleverde dan 
wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De afnemer zal 
alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking 
verlenen, onder andere door ons in voorkomend geval onverwijld gelegenheid 
te bieden eventuele gebreken te herstellen. Indien de reclame door ons 
gegrond wordt bevonden, hebben wij het recht te onze keuze: 
1. de facturen te herzien; 
2. het geleverde te vervangen of te herstellen; 

 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, 
onder     restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag, zonder tot 
enige schade- vergoeding gehouden te zijn. 
Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van 
de afnemer. Eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening. 
 
 

Artikel 9 
 

Als wij tekort schieten in de nakoming van onze verplichting uit hoofde van een 
bepaalde overeenkomst, of wij een onrechtmatige daad plegen of op grond 
van een of andere omstandigheid aansprakelijkheid van de onderneming 
ontstaat, geldt dat wij slechts in beperkte omvang aansprakelijkheid 
aanvaarden. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag, gelijk aan 
de factuurwaarde van de uit hoofde van de dienstverlening  
geleverde producten/diensten.Wij zijn nimmer gehouden tot enige verdere 
aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke zaken en/of 
dan opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, 
enkel en alleen indien de bedoelde tekortkoming niet aan schuld van de 
opdrachtgever of aan schuld van een voor risico van de opdrachtgever 
komende oorzaak is te wijten en enkel en alleen indien de tekortkoming 
uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende prestatie, facturen, dan wel de 
oplevering schriftelijk bij ons is ingediend onder een nauwkeurige opgave van 
de feiten, waarop de tekortkoming betrekking zou hebben. Indien de 
werkzaamheden van de onderneming niet vallen onder de dienstverlening c.q. 
door een derde/ opdrachtgever materiaal wordt geleverd ten behoeve van de 
dienstverlening voor de opdrachtgever zijn deze werkzaamheden c.q. levering 
voor rekening en risico van onze opdrachtgever.Wij zijn niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt wegens overschrijding van leverings-termijnen, storingen 
in het productieproces, storingen in de werking van administratieve 
organisaties en gegevensbestanden of bij de distributie van zaken, noch voor 
schade in de vorm van beschadiging of verlies van gegevensdragers of 
gegevensbestanden, of schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele 
eigendom. De in dit artikel voorziene beperkingen en uitsluitingen van 
aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van ons en alle 
overige door ons ingeschakelde hulp personen. Onze opdrachtgever kan geen 
recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn 
verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Onverminderd het in dit artikel 
bepaalde, geldt dat voor zover wij ten behoeve van opdrachtgevers goederen 
of diensten van derden met het oog op doorlevering verwerven, wij ter zake 
van tekortkomingen aan de betreffende prestaties geen verdergaande 
verplichting hebben, dan de verplichting om de eventuele aanspraken van ons 
op de leveranciers daarvan aan de opdrachtgever over te dragen. 
 
 

Artikel 10 
 

Wij behouden ons uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de door onze 
opdrachtgever aan ons opgedragen werkzaamheden elders en door een derde 
te laten uitvoeren. In dat geval zullen wij als hoofdaannemer de inhoud en 
strekking van de overeenkomst met onze opdrachtgever aan onze 
onderaannemer opleggen.  
 
 

Artikel 11 
 

Dit artikel heeft betrekking op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van 
diensten en productleveringen door ons op het gebied van datahandling 
(integreren van vaste en variabele data/tekst/images, converteren data 
hoofd/kleine letters, aanhef genereren, valideren, (inter) nationaal 
ontdubbelen, data-entry), laserprinting en databasemanagement (ontwikkelen 
en managen van (relationele) databases, voice response services, 
adresverrijking, statistiek). Wij zullen ten behoeve van de opdrachtgever 
beschikbaar gestelde programmatuur kopieën op een beveiligde plaats (doen) 
bewaren. Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij tegen betaling van het 
daarvoor bij ons gebruikelijke tarief een deugdelijke, schriftelijk vastgelegde 
beschrijving van de ter beschikking gestelde programmatuur verschaffen. Voor 
de vaststelling of de door ons beschikbaar gestelde computer-programmatuur 
aan het overeengekomen beantwoordt, dient de opdrachtgever tijdig 
geëigende testsets beschikbaar te stellen. De aan de hand van deze testsets 
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verkregen resultaten, en het programma in kwestie, gelden als geaccepteerd 
tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de resultaten 
duidelijk en gespecificeerd geconstateerde tekortkomingen aan ons meedeelt. 
Ten aanzien van door ons herstelde tekortkomingen, zullen de bepalingen met 
betrekking tot de hierboven bedoelde acceptatie opnieuw worden toegepast. 
Voor zover aan het uitvoeren van door de opdrachtgever verlangde 
acceptatietesten kosten zijn verbonden, die hoger zijn dan voor de eigenlijke 
test gebruikelijk is, mogen deze kosten afzonderlijk door ons in rekening 
worden gebracht. Onverminderd het bepaalde in het algemeen deel van deze 
voorwaarden zullen wij gehouden zijn om binnen 1 werkdag na ontvangst van 
de melding betreffende een fout in de door ons beschikbaar gestelde 
programmatuur met het herstel van de fout een aanvang maken alsook om dat 
herstel met voorrang te vervolgen. Voor het geval de door ons beschikbaar 
gestelde computercapaciteit niet bruikbaar blijkt, stellen wij binnen een 
redelijke tijd gelijkwaardig vervangende capaciteit beschikbaar. Onze 
opdrachtgever zorgt evenwel voor de aanlevering van de voor de verwerking 
vereiste of dienstige gegevens en bestanden en voor beschikbaarstelling van 
de vereiste of dienstige programmatuur, voor zover wij daar niet over 
beschikken. Onze opdrachtgever heeft een niet exclusief en niet 
overdraagbaar licentierecht, strekkend tot gebruik van de door ons 
beschikbaar gestelde programmatuur, overeenkomstig de bedoelingen 
waarmee de betreffende programmatuur is verstrekt. Deze licentie sluit in de 
bevoegdheid tot het maken en bewaren van enkele kopieën ter dienste van de 
beveiliging en historische verslaglegging. Het auteursrecht ter zake van door 
ons vervaardigde, dan wel anderszins aan de afnemer ter beschikking 
gestelde programmatuur, blijft bij ons berusten. De opdrachtgever heeft 
gedurende de gangbare werkuren van ons toegang tot de informatiedragers 
waarop ten behoeve van de opdrachtgever verwerkte of te verwerken 
gegevens zijn opgeslagen. Onverminderd het bepaalde in het algemene deel 
van deze voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke schade, 
veroorzaakt door fouten in de door ons gebruikte software en applicaties en 
randapparatuur, voor zover deze fouten zijn ter herleiden tot 
(constructie)fouten van bedoelde apparatuur, software en applicaties, in welk 
geval immers de fabrikant van bedoelde apparatuur e.d. aansprakelijk is. De 
opdrachtgever vrijwaart ons voor alle gevolgen van gebruik van de door de 
opdrachtgever aan ons verstrekte gegevens of goederen. Onze opdrachtgever 
zal zich ter zake mogelijk dientengevolge geleden en/of te lijden schade 
dienen te wenden tot de leverancier, in welk geval wij ons verplichten alle 
noodzakelijke en bij ons beschikbare informatie aan onze opdrachtgever te 
doen toekomen.  
 
 

Artikel 12  
 

Dit Artikel is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake 
van diensten- en productleveringen door ons op het gebied van prépostale 
verwerking (couverteren A6 tot A4, sealen en banderen, inkjetprinting, 
laserprinting, vouwen, handmatige verwerking, fulfilment (response service, 
cash and article refund acties), uitgebreide opslagmogelijkheden met 
voorraadbeheerssysteem, projectmanagement). Wij zijn voorts niet 
aansprakelijk voor iedere mogelijke schade veroorzaakt door fouten in de door 
ons gebruikte software en applicaties of randapparatuur, voor zover deze 
fouten zijn ter herleiden tot (constructie)fouten van bedoelde apparatuur, 
software en applicaties, in welk geval immers de fabrikant van bedoelde 
apparatuur e.d. aansprakelijk is. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle 
gevolgen van gebruik van de door de opdrachtgever aan ons verstrekte 
gegevens of goederen. Onze opdrachtgever zal zich ter zake mogelijk 
dientengevolge geleden en/of te lijden schade dienen te wenden tot de 
leverancier, in welk geval wij ons verplichten alle noodzakelijke en daarvoor 
beschikbare informatie aan onze opdrachtgever te doen toekomen.  
 
 

Artikel 13 
 

Dit Artikel is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake 
van diensten- en productleveringen op het gebied van opslagfaciliteiten. Als 
een van ons op verzoek van een opdrachtgever opslagruimte reserveert, zal 
de opdrachtgever steeds de voor de opslag vastgestelde prijs dienen te 
voldoen, ongeacht of de opslag daadwerkelijk plaatsgevonden heeft, dan wel 
door aan de zijde van de opdrachtgever gelegen omstandigheden, inclusief 
overmacht, in het geheel of gedeeltelijk niet heeft plaatsgevonden en wel voor 
de gehele oorspronkelijke overeengekomen duur van de opslag of, bij gebreke 
van een bepaalde tijd, over tenminste een periode van 1 maand. 
Reserveringen binden ons eerst, indien een opdracht daartoe schriftelijk is 
gedaan en door ons schriftelijk is bevestigd. Opdrachtgevers van ons dienen 
zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering van de door ons in 
opslag genomen goederen.  
 
 
 
 
 

Ten aanzien van de door ons in opslag genomen goederen aanvaarden wij 
geen enkele aansprakelijkheid, tenzij anders overeengekomen. De stuwage 
van de door ons in opslag genomen goederen is geheel voor 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, indien de stuwage (mede) op 
aanwijzing van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Voor schade aan 
goederen, ontstaan bij het plaatsen van die goederen in de opslagruimte van 
de onderneming, zijn wij slechts aansprakelijk indien die schade te wijten is 
aan opzet of grove schuld. De onderneming zal nimmer aansprakelijk zijn voor 
inwerking van temperatuur- verschillen, vocht of licht of welke inwerking van 
buitenaf dan wel als gevolg van eigen gebrek, ongeacht of de ten opslag 
gegeven goederen verpakt dan wel onverpakt worden aangeboden. 
Opdrachtgever is tegenover ons steeds gehouden alle kosten, schaden en 
interesten te vergoeden, welke te laste mochten komen als gevolg van breuk, 
bederf of enig gebrek, voorzien of onvoorzien van de door opdrachtgever in 
opslag gegeven goederen. Aantallen of maten van de door ons in opslag 
genomen goederen verbinden partijen eerst, wanneer deze schriftelijk door 
ons zijn bevestigd. Bij gebreke van dezen gelden uitsluitend de op de facturen 
van de onderneming vermelde gegevens. Opdrachtgever is gehouden ons, 
indien gewenst, aard en inhoud van de in verpakking ten opslag aangeboden  
goederen mede te delen. Opdrachtgever is steeds verplicht om ook 
ongevraagd mededeling te doen van eventuele bijzondere waarde van de ter 
opslag aangeboden goederen, dan wel brand- of explosiegevaar daarvan. Bij 
het aanvaarden van goederen in opslag verbinden wij en opdrachtgever 
uitsluitend die goederen in opslag te houden.  Wij zijn nimmer verplicht die 
goederen verder te onderhouden dan wel daaraan enige bijzondere zorg te 
besteden. Indien wij echter op verzoek van opdrachtgever verbonden hebben 
ten aanzien van in opslag gegeven goederen iets meer of anders te doen dan 
alleen het in opslag houden daarvan, dan geschiedt dit meer of andere geheel 
voor rekening en risico van opdrachtgever. Overeenkomsten tot het in opslag 
nemen van goederen worden aangegaan voor de bij de overeenkomst 
uitgedrukte tijd, of bij gebreke van dien, voor onbepaalde tijd. In het laatste 
geval kan de overeenkomst met inachtname van een termijn van twee (2) 
weken worden opgezegd. Van de verplichting tot teruggave van de in opslag 
genomen goederen zal de onderneming zijn gekweten, zodra de goederen zijn 
gebracht buiten het gebouw, waarin de opslag heeft plaatsgevonden. 
Reclames betreffende aantallen of maten, dan wel over schades aan de in 
opslag genomen goederen dienen terstond bij aflevering kenbaar gemaakt te 
worden. Door de goederen zonder voorbehoud in ontvangst te nemen erkent 
de opdrachtgever, dat wij geheel aan onze verplichtingen hebben voldaan. 
 
 

Artikel 14 
 

Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake 
van dienstlevering en productlevering op het gebied van nationale en/of 
internationale mailservices en bezorgingen, en vracht- en koeriersdiensten. Wij 
treden hier niet zelf op als vervoerder, maar sluit ten behoeve van de 
opdrachtgever vervoersovereenkomsten. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor vertraging als gevolg van vervoer en distributie van 
verzendgoederen c.q. poststukken. Voorts aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid voor mogelijk door onze opdrachtgever geleden en/of te 
lijden schade als gevolg van omstandigheden gelegen aan c.q. betreffende het 
vervoer en de distributie van poststukken en verzendgoederen, tenzij er sprake 
is van opzet of grove schuld van ons. 
 
 

Artikel 15 
 

Alle betalingen zullen geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, 
of uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn. Wij zullen gerechtigd zijn 
bij latere betaling een vertragingsrente te berekenen berekend naar 1% per 
maand, gedeelten van een maand voor een gehele berekend. Indien bij niet 
tijdige betaling wij onze vordering uit handen geven ter incasso wordt 
opdrachtgever naast de hoofdsom en rente incassokosten verschuldigd ten 
belopen van 10% van de hoofdsom. 
 
 

Artikel 16 
 

Zolang de opdrachtgever niet geheel aan zijn verplichtingen tegenover de 
onderneming heeft voldaan, zullen wij niet gehouden zijn goederen aan de 
opdrachtgever terug te geven. 
 
 

Artikel 17 
 

Alle geschillen, die tussen de onderneming en opdrachtgever mochten 
ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde Rechter te ‘s-Gravenhage, 
tenzij de onderneming er de voorkeur aan mocht geven de volgens de normale 
bevoegdheidsregelen competente Rechter te benaderen. 


