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Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
“P.I.Y. Ribbons”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P.I.Y. Ribbons B.V., 
gevestigd te (2952 AD) Alblasserdam aan de Edisonweg 47, ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 68880901. 
“Opdrachtgever”: de (rechts-)persoon die ten behoeve van zijn onderneming aan P.I.Y. Ribbons de 
Opdracht geeft tot het leveren van een Product dan wel het verrichten van een dienst.  
“Product”: een door P.I.Y. Ribbons geleverd product, waaronder maar niet beperkt tot de PIY Ribbons 
Startkit (inclusief printer met cutter en tablet), linten en inkt. 
“Opdracht”: de overeenkomst(en) tot levering van een Product, inclusief het verrichten van 
aanvullende (advies-)diensten met betrekking een Product; 
 “Werkzaamheden”: werkzaamheden die P.I.Y. Ribbons in het kader van een Opdracht verricht. 

 
Artikel 2Toepasselijkheid van de voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen 
P.I.Y. Ribbons en Opdrachtgever. 

2.2 P.I.Y. Ribbons behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen 
en/of te wijzigen. 

2.3 Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de in ontvangst name van een geleverd Product 
aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende 
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere 
mondelinge, telefonische of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke 
bevestiging. 

2.4 P.I.Y. Ribbons is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever van 
toepassing zijn verklaard, en wijst de toepasselijkheid daarvan nadrukkelijk van de hand. In het geval 
de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn 
orders en/of overeenkomsten prevaleren de algemene voorwaarden van P.I.Y. Ribbons te allen tijde, 
tenzij ingevolge van een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken. 

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven 
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de 
nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepalingen benaderen. 

2.6 In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging tegenstrijdige 
voorwaarden bevatten, hebben de in de offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, 
voorrang. 

 
Artikel 3Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van P.I.Y. Ribbons zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 

3.2 Door P.I.Y. Ribbons aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden P.I.Y. Ribbons niet. 
3.3 P.I.Y. Ribbons is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever 

van de aanbieding/offerte van P.I.Y. Ribbons. 
3.4 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van P.I.Y. Ribbons binden P.I.Y. Ribbons 

niet dan nadat en voor zover zij door P.I.Y. Ribbons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 
3.5 Indien P.I.Y. Ribbons kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is P.I.Y. 

Ribbons gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien P.I.Y. Ribbons zulks vooraf 
schriftelijk heeft meegedeeld aan Opdrachtgever. 

3.6 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor P.I.Y. 
Ribbons tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van 
de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard. 
 
 
Artikel 4 Opdracht 

4.1 Een Opdracht komt tot stand door en op het moment van verzenden van een opdrachtbevestiging of 
aanvaarden van een aanbieding/offerte door Opdrachtgever, of het schriftelijk bevestigen door P.I.Y. 
Ribbons van een order, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door 
P.I.Y. Ribbons. 

4.2 De Opdrachtgever is gerechtigd nadere opdrachten aan P.I.Y. Ribbons te versturen door middel van 
een e-mail. P.I.Y. Ribbons is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van de 
door de Opdrachtgever gebruikte e-mailadressen. 

4.3 P.I.Y. Ribbons behoudt zich het recht voor om binnen acht dagen aan Opdrachtgever schriftelijk te 
kennen te geven dat de bestelling conform de in lid 1 genoemde Opdracht niet of niet ongewijzigd 
uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan P.I.Y. Ribbons redelijkerwijs niet op 
de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de Opdracht als ontbonden geldt, tenzij alsnog 
overeenstemming bereikt kan worden. 

4.4 Na het tot stand komen van de Opdracht worden door Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen en/of 
aanvullingen enkel en alleen door P.I.Y. Ribbons uitgevoerd na diens schriftelijke aanvaarding. 

4.5 Gegevens betreffende het aangeboden Product zoals eigenschappen, maten, kleuren en 
samenstellingen alsmede catalogi, afbeeldingen en dergelijke welke door P.I.Y. Ribbons bij de 
aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief en voor P.I.Y. Ribbons niet bindend en worden te goeder 
trouwe overlegd. 

4.6 Een door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts gedurende drie 
werkdagen worden herroepen c.q. beëindigd, in welk geval de Opdrachtgever de reeds gemaakte 
onkosten aan P.I.Y. Ribbons dient te vergoeden welke op voorhand worden vastgesteld op 20% van de 
overeengekomen prijs. Indien de uitvoering van de Opdracht reeds door P.I.Y. Ribbons is 
aangevangen en de Opdrachtgever alsnog overgaat tot herroeping/beëindiging, dan is hij de volledig 
overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

4.7 P.I.Y. Ribbons kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. Indien P.I.Y. Ribbons op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om 
de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering ervan 
bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder inbegrepen het stellen van zekerheid door de 
Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

4.8 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke P.I.Y. Ribbons overeenkomstig diens 
oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de 
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van P.I.Y. Ribbons te stellen. 

4.9 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat P.I.Y. Ribbons onverwijld wordt geïnformeerd over 
feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang 
kunnen zijn. 

 
Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht 

5.1 Een Opdracht houdt voor P.I.Y. Ribbons een inspanningsverplichting in om de Opdracht naar beste 
weten en kunnen uit te voeren, rekening houdend met de belangen van de Opdrachtgever. P.I.Y. 
Ribbons zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een Opdracht houdt echter geen 
resultaatverplichting voor P.I.Y. Ribbons in. 

5.2 P.I.Y. Ribbons bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.  
5.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

deze voor de uitvoering van de Opdracht benodigd is, tijdig en volledig aan P.I.Y. Ribbons ter 
beschikking stelt. 

5.4 P.I.Y. Ribbons zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de Opdracht. P.I.Y. 
Ribbons kan en zal geen garantie geven op de juistheid en volledigheid van in of bij een Product 
vermelde maten en/of kleurstellingen. Geringe afwijkingen kunnen voorkomen.  

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

5.6 Indien op grond van een Product adviezen worden gegeven door een derde partij, is P.I.Y. Ribbons 
voor deze adviezen en het handelen van een derde partij nimmer aansprakelijk. 

5.7 Voor zover P.I.Y. Ribbons Werkzaamheden (waaronder installatie- of onderhoudswerkzaamheden) 
dient te verrichten, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat P.I.Y. Ribbons haar werkzaamheden 
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:  

a.  gas, water en elektriciteit;  
b.  verwarming;  
c.  afsluitbare droge opslagruimte;  
d.  op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.  

5.8 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, 
verbranding en beschadiging van zaken van P.I.Y. Ribbons, opdrachtgever en derden, zoals 
gereedschappen, voor de Werkzaamheden bestemde materialen of bij de uitvoering van de 
Werkzaamheden gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de Werkzaamheden worden 
verricht of op een andere overeengekomen plaats. 

 
Artikel 6 Prijzen  

6.1 De door P.I.Y. Ribbons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte 
gegevens en exclusief omzetbelasting. 

6.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende 
prijzen. 

6.3 Indien na de datum van de Opdracht één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al 
geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden – is P.I.Y. Ribbons gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

6.4 Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de btw, worden 
altijd doorberekend. 

6.5 P.I.Y. Ribbons is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te 
verlagen indien Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. 
P.I.Y. Ribbons 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. 

6.6 Kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Opdracht zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 7 Levering  

7.1 De opgegeven levertijden, uitvoeringsperiodes gelden slechts bij benadering en onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt P.I.Y. Ribbons 
ten aanzien van de levertijd/uitvoeringsperiode geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige 
levering/uitvoering, door welke oorzaak dan ook, Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, 
noch op ontbinding van de Opdracht. 

7.2 Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd/uitvoeringsperiode 
kan aan P.I.Y. Ribbons niet tegengeworpen worden. P.I.Y. Ribbons is voor de overschrijding van de 
levertijd slechts in gebreke na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling. 

7.3 Levering vindt plaats ‘af fabriek/kantoor’ (Ex Works) van P.I.Y. Ribbons, tenzij partijen uitdrukkelijk 
anders overeenkomen. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat P.I.Y. Ribbons een Product 
ter  beschikking stelt aan Opdrachtgever. Partijen kunnen overeenkomen dat P.I.Y. Ribbons voor 
transport/verzending zorgt. Het risico van opslag, laden, verpakken, transport/verzending en lossen 
rust in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

7.4 De eventuele levering van Producten aan Opdrachtgever geschiedt op het door Opdrachtgever 
opgegeven adres dan wel tot zover als het vervoermiddel waarmee de levering plaatsvindt naar het 
uitsluitende oordeel van de chauffeur kan komen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

7.5 Indien Opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, 
worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. 

7.6 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op de 
Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de 
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon zijn gebracht. 

 
Artikel 8 Betalingen 

8.1 Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door P.I.Y. 
Ribbons aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting of 
schuldvergelijking, tenzij anders vermeld op de factuur dan wel anders tussen partijen 
overeengekomen. 

8.2 Het zal P.I.Y. Ribbons bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van Opdrachtgever een 
contante dan wel voorlopige en gedeeltelijk betaling te verlangen.  

8.3 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien 
(buiten)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd 
c.q. is uitgesproken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is P.I.Y. Ribbons gerechtigd 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te 
brengen over het nog openstaande bedrag.  

8.4 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de 
kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

8.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle 
verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, 
ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en 
tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. 

8.6 Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met de tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is 
Opdrachtgever 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. P.I.Y. Ribbons is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over 
elke maand of gedeelte van een maand waarin Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig 
is nagekomen. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, is Opdrachtgever 
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 EUR 100. 

 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Iedere levering van Producten door P.I.Y. Ribbons geschiedt onder voorbehoud van de eigendom 
daarvan totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde van enige overeenkomst 
met P.I.Y. Ribbons is gehouden. 

9.2 Het eigendomsvoorbehoud van P.I.Y. Ribbons omvat tevens alle vorderingen, waaronder rente en 
kosten, welke P.I.Y. Ribbons op de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten door de 
Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen. 

9.3 Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door P.I.Y. Ribbons geleverde zaken gescheiden van 
andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde eigendom van P.I.Y. Ribbons te bewaren. 

9.4 Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende 
zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te 
vestigen. 
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           Artikel 10 Intellectuele eigendom 
10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder maar niet beperkt tot het auteurs-, 

merk-, model- en/of octrooirecht, op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde en/of ter beschikking 
gestelde en/of geleverde Producten, brochures, aanbiedingen, ontwerpen, modellen, websites of ander 
beeldmateriaal berusten uitsluitend bij-/zijn uitsluitend voorbehouden aan P.I.Y. Ribbons. 

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten, of ander 
beeldmateriaal te verwijderen of wijzigen. 

10.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van P.I.Y. Ribbons is het 
Opdrachtgever niet toegestaan de door P.I.Y. Ribbons gemaakte/geleverde Producten, aan derden te 
verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan ten behoeve van de normale 
bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. 

10.4 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 
5.000 per overtreding, alsmede een boete van EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt 
onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk geleden 
schade te vorderen. 

           Artikel 11 Reclames 
11.1 Opdrachtgever is gehouden het Product/de Producten bij aflevering te (doen) onderzoeken. 

Opdrachtgever dient te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het Product dat-/de Producten 
die geleverd zijn overeenstemt/overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de 
eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen alsmede op zichtbare beschadigingen. 

11.2 Zichtbare reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk binnen 3 dagen na aflevering van een Product schriftelijk ter kennis van P.I.Y. Ribbons te 
zijn gebracht. Niet zichtbare gebreken dienen binnen uiterlijk 10 dagen na aflevering van een Product 
schriftelijk ter kennis van P.I.Y. Ribbons te zijn gebracht. De melding dient een zo gedetailleerd 
mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, waaronder tevens foto’s kunnen worden verstaan, 
zodat P.I.Y. Ribbons in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever stelt P.I.Y. Ribbons in de 
gelegenheid om een klacht te (laten) onderzoeken. 

11.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 10 
dagen na verzenddatum van de betreffende factuur. 

11.4 Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de 
factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door P.I.Y. Ribbons in 
behandeling genomen en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige 
schadevergoeding. 

11.5 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door P.I.Y. Ribbons te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen. Geringe, gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen- en verschillen in de 
kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op. 

11.6 Bij door P.I.Y. Ribbons erkende reclames is P.I.Y. Ribbons, onder voorbehoud van een 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet, slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken 
dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks ter keuze van P.I.Y. 
Ribbons. 

11.7 Opdrachtgever moet P.I.Y. Ribbons, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar 
in elk geval niet korter dan 8 werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om de maat- of 
kleurverschillen of beschadigingen aan de hand van de zaken in de originele staat en de originele 
verpakking vast (te) laten stellen. Indien Opdrachtgever de zaken evenwel inmiddels geheel of 
gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of door geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of 
schadevergoeding. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering 
beschouwd. 

11.8 Indiening van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van 
P.I.Y. Ribbons. De Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 

11.9 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor P.I.Y. 
Ribbons zijn ontstaan, waaronder onderzoekskosten en verzendkosten voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

           Artikel 12 Garanties 
12.1 P.I.Y. Ribbons garandeert dat de door haar geleverde Producten van goede kwaliteit zijn, geschikt voor 

het bestemde, voorgeschreven gebruik én tenminste aan alle relevante wettelijke bepalingen en 
normen inzake kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid voldoen, zoals die op het moment van 
levering gelden in Nederland. Bij gebruik van een Product buiten Nederland dient Opdrachtgever 
nadrukkelijk zelf te controleren en te verifiëren of het Product voldoet aan de wettelijke eisen, normen 
en andere voorwaarden ten aanzien van onder meer kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid zoals 
die in dat betreffende land gelden. P.I.Y. Ribbons staat er uitdrukkelijk niet voor in dat het Product 
voldoet aan de wettelijke eisen, normen en richtlijnen die in een ander land dan Nederland ten aanzien 
van onder meer kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid gelden. 

12.2 De garantieverplichting van P.I.Y. Ribbons strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte 
kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Deze garantie geldt bij aflevering 
alsmede gedurende één jaar daarna en geldt alleen voor gebreken ten gevolge van een ondeugdelijk 
ontwerp of een materiaal- of fabricagefout. P.I.Y. Ribbons zal, naar eigen inzicht te bepalen, de 
gebreken (laten) herstellen dan wel de betreffende Producten vervangen.  

12.3 Een beroep op een garantie zal niet worden gehonoreerd en iedere aanspraak op een garantie komt te 
vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van- of voortvloeit uit: 
- normale slijtage; 
- onoordeelkundig, ondeskundig of oneigenlijk gebruik van een Product, één en 

ander naar het oordeel van P.I.Y. Ribbons, dan wel in het geval het Product gebruikt is voor een 
ander doel dan waarvoor het bedoeld of geschikt is; 

- reparatie-, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het Product, welke
hebben plaatsgehad zonder toestemming van P.I.Y. Ribbons; 

- het feit dat Opdrachtgever of derden aan het Product wijzigingen hebben aan 
gebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen of aan het Product andere zaken hebben 
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden; 

- het gebruik van andere, dan door P.I.Y. Ribbons voorgeschreven, materialen of 
hulpmiddelen; 

- gebreken aan- of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of 
hulpmiddelen; 

- gebreken aan- of ongeschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven zaken. 

           Artikel 13 Aansprakelijkheid  
13.1 P.I.Y. Ribbons zal de Opdracht naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht 

nemen die van P.I.Y. Ribbons kan worden verwacht. Indien gebreken ontstaan doordat 
Opdrachtgever aan P.I.Y. Ribbons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is P.I.Y. 
Ribbons voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. P.I.Y. Ribbons is uitsluitend 
aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de Opdracht aan haar toerekenbare gemaakte 
fouten.  

13.2 De aansprakelijkheid- en/of verplichting tot betaling van schadevergoeding van P.I.Y. Ribbons, op 
grond van welke wettelijke grondslag dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de door P.I.Y. Ribbons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk door de 
verzekeraar aan P.I.Y. Ribbons wordt uitgekeerd.  

13.3 Indien P.I.Y. Ribbons voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft 
onder de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van P.I.Y. Ribbons beperkt tot 
maximaal tweemaal de factuurwaarde van de betreffende Opdracht/het betreffende Product, tenzij 
er aan de zijde van P.I.Y. Ribbons dan wel haar leidinggevend personeel sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid. 

13.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
i.) Gevolgschade: Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, 

gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten; 
ii.) Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, of niet 

leidinggevenden ondergeschikten van P.I.Y. Ribbons. 
13.5 P.I.Y. Ribbons aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren Producten niet geschikt 

zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is 
gemaakt aan P.I.Y. Ribbons.  

13.6 P.I.Y. Ribbons en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden 
welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen. 

13.7 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en P.I.Y. Ribbons door middel van 
elektronische e-mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel P.I.Y. Ribbons als Opdrachtgever 
erkennen dat aan het gebruik van elektronische e-mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - 
vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en P.I.Y. Ribbons stellen hierbij vast jegens 
elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen 
ten gevolge van het gebruik van elektronische e-mail. 

           Artikel 14 Overmacht 
14.1 Indien P.I.Y. Ribbons haar verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 

nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de 
geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op 
het moment dat P.I.Y. Ribbons in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te 
komen. 

14.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich 
voordoet, de Opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, 
zonder dat P.I.Y. Ribbons gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband 
houdend met die opzegging. 

Artikel 15 Geheimhouding  
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 

van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk 
indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. 

15.2 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete 
van EUR 5.000 per overtreding, alsmede een boete van EUR 500 per dag dat de overtreding 
voortduurt onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk 
geleden schade te vorderen. 

Artikel 16 Verbod op werving personeel 
Opdrachtgever zal zich onthouden van (pogingen tot) het werven van medewerkers van P.I.Y. 
Ribbons, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend. 

           Artikel 17 Rechts- en forumkeuze  
17.1 Op de Opdracht, deze algemene voorwaarden alsmede de gehele rechtsverhouding tussen 
P.I.Y. Ribbons en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het 

conflictenrecht, hetgeen betekent dat indien en voor zover, ingevolge de regels van internationaal 
privaat recht, het recht van een ander land van toepassing zou zijn, het Nederlands recht toch van 
toepassing is. Het Weens Koopverdrag wordt door Partijen uitgesloten. 

17.2 Alle geschillen voortvloeiend uit/verband houdend met deze Overeenkomst worden in eerste aanleg 
uitsluitend beslecht door de Nederlandse rechter dan wel een Nederlands arbitragetribunaal. 

17.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan. 




