
           

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT  

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

 

Van de naamloze vennootschap Koninklijke Nederlandse Munt N.V., statutair 

gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Leidseweg 90, 

gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht op 30 januari 2003 onder nr. 03/23 

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 

overeenkomsten tot koop en verkoop, uitvoering van werk of het verrichten van 

diensten door Koninklijke Nederlandse Munt aangegaan of gedaan.  

 

1.2. In deze voorwaarden wordt Koninklijke Nederlandse Munt aangeduid als 

leverancier, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als afnemer.   

 

1.3. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden 

overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de 

desbetreffende individuele overeenkomst.  

 

1.4. Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk 

door leverancier zijn aanvaard. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten 

 

2.1. Alle aanbiedingen –waaronder mede begrepen afbeeldingen, tekeningen, 

opgaven van hardheid, gehaltes, capaciteiten, schema’s, prijscouranten, 

materiaallijsten en overige documentatie- zijn vrijblijvend. Leverancier is gerechtigd 

om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te 

verbinden.  

  

2.2.  Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na 

uitdrukkelijke aanvaarding door leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt 

uit de schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel uit het feit dat hij uitvoering 

heeft gegeven aan de opdracht.   
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2.3.  Ingeval van overeenkomsten ter zake de verkoop en levering van door 

leverancier te produceren zaken dient afnemer voorafgaand aan het 

productieproces de door leverancier opgegeven productspecificaties uitdrukkelijk 

goed te keuren. Bij dergelijke overeenkomsten is het zgn. standmodel het 

representatieve model van het product. Proefmodellen dienen eveneens door 

afnemer te worden goedgekeurd. Proefmodellen blijven eigendom en in het bezit 

van leverancier.  

De door leverancier verstrekte productspecificaties worden geacht te zijn 

goedgekeurd, indien niet binnen vijf werkdagen na verzending hiervan, 

uitdrukkelijk schriftelijk is geprotesteerd door de afnemer. 

Een afnemer die ondanks uitdrukkelijk verzoek van leverancier verzuimt te 

reageren op een verzoek tot goedkeuring, zoals hiervoor omschreven, verliest 

daardoor zijn recht op reclame.  

 

Artikel 3: Prijzen 

 

3.1. De prijzen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.  

 

3.2. De prijzen gelden voor de in de overeenkomst genoemde prestatie of 

leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden 

berekend.  

 

3.3. De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en 

exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

vermeld.   

 

3.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de (deel)-

levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals, producteigenschappen, 

productkenmerken, orderomvang, inkoopprijzen van zaken, materiaal- of 

onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. wijzigen, 

heeft leverancier het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

Leverancier geeft afnemer zo spoedig mogelijk kennis van de overeenkomstig dit lid 

aangepaste prijzen.  

 

3.5.  De prijs is gebaseerd op de ononderbroken uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden. In geval van vertraging in de uitvoering van de 

werkzaamheden, die het gevolg is van omstandigheden aan de zijde van afnemer, 

is leverancier gerechtigd de extra kosten die van zodanige vertraging het gevolg 

zijn, aan afnemer in rekening te brengen.  
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Artikel 4: Levertijd en levering 

 

4.1. Door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen 

kunnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

  

4.2.  Een leveringstermijn vangt eerst aan op de datum, waarop leverancier alle 

van afnemer benodigde gegevens, inlichtingen en hulpmiddelen voor de uitvoering 

van de opdracht heeft ontvangen. 

  

4.3.  De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat leverancier kan blijven 

werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en 

gegevens hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan 

slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

  

4.4. Levering geschiedt “Ex-Works” (Incoterms 2000), te Utrecht. Leverancier is 

niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen en de 

kosten van transport zijn voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.   

 

4.5. Afnemer is verantwoordelijk voor het laden, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.    

 

4.6. Diensten van leverancier aan afnemer worden verricht op basis van de 

omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst. Dienstverlening verplicht 

leverancier tot een inspanningsverbintenis, doch nimmer tot een 

resultaatsverbintenis.  

 

4.7. De opdracht tot dienstverlening wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien de 

periode van dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst is 

verstreken of, in ieder geval twee werkdagen nadat leverancier schriftelijk aan 

afnemer heeft medegedeeld dat de opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd. 

  

 

Artikel 5: Betaling 

 

5.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van leverancier.   

 

5.2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, 

behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen.  
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5.3. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van 

alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het 

langst openstaan, zelfs al is vermeld door afnemer dat voldoening betrekking heeft 

op een latere factuur.  

 

5.4. Leverancier is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of 

de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende 

zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te 

verlangen. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft 

leverancier het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van leverancier 

tot vergoeding van kosten en winstderving.  

 

5.5. Leverancier is tevens gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de 

nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook 

indien een bepaalde levertijd is overeengekomen.  

 

5.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren 

of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke 

verplichtingen van afnemer.  

 

5.7. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op leverancier te 

verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   

 

5.8. De gehele koopprijs of aanneemsom is direct opeisbaar bij niet-stipte 

betaling binnen de overeengekomen termijn, wanneer afnemer in staat van 

faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of wanneer enig beslag op de 

zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd of afnemer in liquidatie treedt of 

wordt ontbonden.   

 

5.9. Ingeval van niet-tijdige betaling is leverancier gerechtigd om een rente van 

1% per maand aan afnemer in rekening te brengen, alsook alle buitengerechtelijke 

kosten die door de niet (-tijdige) betaling zijn veroorzaakt.  

 

Artikel 6: Overmacht 

  

6.1. Leverancier heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht 

ten gevolge hebben, waardoor leverancier in redelijkheid niet meer aan zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, 

dan wel de leveringstermijn op te schorten.   
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In dat geval zal afnemer nimmer aanspraak kunnen maken op enige 

schadevergoeding.  

 

6.2. Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te 

ontbinden. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht van leverancier kan 

afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door afnemer geleden 

schade.  

  

6.3. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige 

bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen 

door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van 

werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, 

oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van leverancier vallen.

  

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

 

7.1. Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de 

door leverancier geleverde of nog te leveren zaken. Leverancier blijft eigenaar van 

de geleverde of nog te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van 

leverancier ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet betaald heeft. 

Leverancier blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang 

afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke 

overeenkomsten niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens 

tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, 

waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.  

 

7.2. Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet 

gerechtigd op de door leverancier geleverde zaak een pandrecht of een bezitloos 

pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk 

recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren, dat hij 

niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is.  

 

7.3. Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot 

verkochte zaken niet nakomt, is leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd de 

zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde, als de nieuwe gevormde zaken, terug te 

nemen. Afnemer machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich 

bevinden.   
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Artikel 8: Controle op beschadigingen en/of incompleetheid van de zaken 

bij levering  

 

De afnemer is verplicht de geleverde zaak, c.q. verpakking terstond bij levering op 

eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen te controleren. 

Eventuele bij levering aanwezige tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen 

dient de afnemer terstond aan de leverancier schriftelijk te melden.  

In ieder geval dient afnemer eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare 

beschadigingen aan het geleverde binnen 48 uur na levering schriftelijk te 

vermelden aan leverancier, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het 

geleverde te hebben goedgekeurd en het recht van afnemer om te reclameren 

komt te vervallen.  

 

Artikel 9: Reclame 

 

9.1. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien 

hij in de garantietermijn niet binnen acht werkdagen nadat hij het gebrek heeft 

ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij leverancier ter zake schriftelijk 

heeft gereclameerd, waarbij hij aan leverancier schriftelijk dient aan te geven wat 

het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.   

Reclames in verband met zichtbare gebreken en/of de incompleetheid van het 

geleverde, zoals bedoeld in art. 8 vallen niet onder de werking van deze bepaling. 

 

9.2. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum 

schriftelijk te zijn ingediend.  

  

9.3. Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste 

stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde 

termijnen heeft gereclameerd en/of hij leverancier niet de gelegenheid heeft 

geboden de gebreken te inspecteren en te herstellen.  

 

Artikel 10: Garantie 

 

10.1. Leverancier garandeert dat de geleverde zaken gedurende een periode van 

zes maanden na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van 

materiaal- en/of constructiefouten.  

 

 

10.2. Een beroep op garantie wordt door leverancier slechts in behandeling 

genomen indien dit, bij zichtbare gebreken direct bij levering en indien gebreken bij 

aflevering niet direct kunnen worden geconstateerd, binnen acht dagen na het 
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constateren van het gebrek, hetzij binnen acht dagen nadat het gebrek 

redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, door middel van een aangetekend 

schrijven bij leverancier is ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervalt 

voor leverancier elke garantieverplichting. 

 

10.3. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventueel 

onderzoek door leverancier naar de gegrondheid van het beroep op garantie door 

afnemer. 

 

10.4. Leverancier is niet tot enige garantie verplicht indien:  

- afnemer een bepaalde werkwijze en/of constructie heeft voorgeschreven; 

- afnemer zonder voorafgaande toestemming van leverancier bewerkings- en/of 

herstelwerkzaamheden aan de zaken heeft verricht, c.q. door derden heeft laten 

verrichten;  

- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, geen onvoldoende of 

achterstallig onderhoud aan de zaak of van onzorgvuldig, onoordeelkundig of 

nalatig gedrag aan de zijde van afnemer; 

- gebreken het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld 

corrosie. 

 

10.5. Leverancier is ingevolge zijn garantieverplichtingen uitsluitend gehouden    

-indien mogelijk- tot het voor zijn rekening herstellen, c.q. vervangen van door 

hem geleverde zaken of onderdelen daarvan, onder de gehoudenheid van afnemer 

om de zaken, waarop de garantie betrekking heeft voordien aan leverancier te 

retourneren.  

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 

11.1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door afnemer, die 

het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen 

tekortkoming.  

 

11.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte 

bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, 

bewerkingskosten e.d.  

 

11.3. Indien leverancier aansprakelijk is jegens afnemer, en deze 

aansprakelijkheid is gedekt onder een door leverancier ter zake afgesloten 

verzekering, is leverancier slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar 

uitkeert. Indien leverancier aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt 

onder een ter zake door leverancier afgesloten verzekering, zal de verplichting tot 

vergoeding van schade, uit welke hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten 
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hoogste de factuurwaarde van het verbruikte deel van de leverantie van de zaak, 

tengevolge waarvan schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde 

van de door leverancier verstrekte diensten. Voor het geval schade is ontstaan door 

geleverde zaken, door leverancier van derden betrokken en/of door geleverde 

materialen, welke niet door leverancier zijn gefabriceerd, is de aansprakelijkheid 

van leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze door leverancier 

geleverde zaken en/of materialen, dan wel tot ten hoogste de ter zake door 

derdenleveranciers verstrekte garanties. 

 

Artikel 12: Toleranties van materialen en maatvoering 

 

12.1. De  uitvoering van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van 

de in de branche gebruikelijke toleranties. 

 

12.2. Afwijkingen binnen deze toleranties geven geen recht op garantie. 

 

12.3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat 

deze volgens een standmodel en/of proefmodellen zal zijn, geldt het standmodel of 

de proefmodellen als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken. 

 

Artikel 13: Niet-afgehaalde zaken 

 

Indien afnemer zaken die leverancier van afnemer onder zich heeft, ondanks het 

feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, (geheel of gedeeltelijk) niet afhaalt tegen 

betaling van het verschuldigde, heeft leverancier het recht om één maand na de 

terbeschikkingstelling van de zaken, deze na schriftelijke ingebrekestelling te 

gebruiken dan wel te bewerken of anderszins te beschikken over de zaken, zulks na 

keuze van de leverancier.  

 

Artikel 14: Rechten van industriële en intellectuele eigendommen. 

 

14.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt leverancier de auteursrechten, 

alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendommen op de 

door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, 

programmatuur en offertes.  

Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke 

toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze 

worden gebruikt, ongeacht of afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

  

 

14.2. Indien afnemer ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, 

programmatuur e.d. aanlevert en deze door leverancier worden gewijzigd, zodanig 
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dat er sprake is van een nieuw oorspronkelijk werk, dan komen alle rechten van 

intellectuele of industriële eigendommen, waaronder mede begrepen 

auteursrechten, met betrekking tot dit nieuwe oorspronkelijke werk toe aan 

leverancier.  

 

14.3. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het 

beshikbaar stellen, gebruiken, bewerken, produceren of incorporeren van de door 

leveranciers te produceren en/of te bewerken zaken.  

 

14.4  Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die is 

gebaseerd op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, 

produceren of incorporeren van door leverancier te produceren en/of te bewerken 

zaken inbreuk maakt op enig recht van derden. Deze vrijwaring heeft tevens 

betrekking op alle kosten die door leverancier worden gemaakt om zich tegen een 

dergelijke aanspraak te verweren, waaronder begrepen juridische kosten.  

 

14.5  Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde welke is 

gebaseerd op de stelling dat door leverancier te produceren (in ruimste zin des 

woords) zaken of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend 

recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat 

leverancier afnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de 

inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het 

treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan afnemer. Leverancier zal 

daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan afnemer verlenen 

om zich, indien nodig in naam van leverancier, tegen de aanspraak te verweren. 

Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op eventuele kosten die door leverancier 

worden gemaakt om zich tegen een dergelijke aanspraak te verweren, waaronder 

begrepen juridische kosten.  

 

14.6 Afnemer garandeert dat geen Europese en/of natioale wet- en/of 

regelgeving zich verzet tegen het beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, 

produceren of incorporeren van de door leverancier te produceren en/of te 

bewerken zaken.  

 

14.7 Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanpraak die is gebaseerd op de 

bewering dat Europese en/of nationale wet- en/of regelgeving zich verzet tegen het 

beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, produceren of incorporeren van de door 

leverancier te produceren en/of te bewerken zaken. Deze vrijwaring heeft tevens 

betrekking op eventuele kosten die door leverancier worden gemaakt om zich tegen 

een dergelijke aanspraak te verweren, waaronder begrepen juridische kosten.  
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14.8. Het is afnemer niet toegestaan het munt- en/of muntmeesterteken of het 

beeldmerk van leverancier te verwijderen of onzichtbaar te maken.  

 

14.9. Het standmodel, proefmodellen, alsmede moederstempels zijn en blijven 

eigendom van leverancier.  

Werkstempels, zijnde eigendom van leverancier, blijven te allen tijde ter 

beschikking van afnemer. Werkstempels zullen slechts aan leverancier ter 

beschikking worden gesteld in onbruikbare toestand.  

 

14.10. Voorzover vooraf is overeengekomen dat afnemer na uitvoering van de 

overeenkomst extra afslagen kan bestellen van de geleverde zaken, zullen deze 

afslagen geschieden op basis van het muntmeesterteken dat gold ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst. Indien in een dergelijk geval afnemer, bij wijziging 

van het muntmeesterteken, extra afslagen wenst met het nieuwe 

muntmeesterteken, zullen hiervoor door leverancier extra (aanpassings-)kosten in 

rekening worden gebracht. 

 

14.11. Van elke zaak worden op kosten van de leverancier ten hoogste zes extra 

eenheden aangemaakt ten behoeve van de Stichting Nederlands Muntmuseum, het 

Penningkabinet, het verkooparchief van de Koninklijke Nederlandse Munt en de 

kwaliteitsdienst, tenzij expliciet is overeengekomen dat een groter aantal eenheden 

zal worden aangemaakt.  

 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillen 

 

15.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.  

 

15.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, 

evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende 

lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

  

15.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe 

dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke 

Rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier, tenzij wettelijke 

bepalingen zich daartegen verzetten.  

 

 

 

Utrecht, 30 januari 2003  


