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1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden 
(“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere 
offerte, aanbieding en overeenkomst van 
Pascal Processing BV (“PP”) aan een 
opdrachtgever (“Opdrachtgever”) tot het onder 
hoge waterdruk behandelen (“Pascaliseren”/ 
“HPP”) van producten van Opdrachtgever.  
1.2  Deze Voorwaarden zijn ook van 
toepassing op overige diensten van PP. 
1.3  De toepasselijkheid van voorwaarden van 
Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen, tenzij partijen schriftelijk 
anders overeenkomen. 
1.4  Afwijkende bedingen gelden slechts, 
indien deze schriftelijk door PP zijn aanvaard 
en alleen voor de overeenkomst waarbij deze 
zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze 
Voorwaarden van kracht. 
1.5 Indien een bepaling in de Voorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van de Voorwaarden van kracht. 
PP en Opdrachtgever treden in overleg om 
een nieuwe bepaling ter vervanging van de 
nietige/vernietigde bepaling overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de te vervangen bepaling in acht 
wordt genomen. 
 
2. Aanbod en overeenkomst 
2.1  Alle aanbiedingen van PP zijn vrijblijvend, 
ook indien de aanbieding een termijn voor 
aanvaarding inhoudt. 
2.2  Een overeenkomst bindt PP pas, ook 
indien van hem een offerte is uitgegaan en 
deze door Opdrachtgever is aanvaard, nadat 
PP de overeenkomst schriftelijk (inbegrepen 
per e-mail) heeft aanvaard, danwel expliciet 
met de uitvoering van de overeenkomst is 
begonnen. 
2.3 Een wijziging in en/of een aanvulling op 
een overeenkomst bindt PP pas nadat PP 
uitdrukkelijk en schriftelijk (inbegrepen per e-
mail) met die wijziging of aanvulling heeft 
ingestemd.  
 
3. Prijs en betaling 
3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders 
vermeld of overeengekomen, zijn de met PP 
overeengekomen prijzen Ex Works (conform 
het bepaalde in de laatste versie van de 
Incoterms). De prijzen zijn derhalve onder 
meer exclusief BTW, exclusief in- en 
uitvoerrechten, accijnzen en andere 

belastingen of heffingen, exclusief 
transportkosten en statiegeld emballage. De 
totale prijs is de Ex Works  prijs inclusief BTW 
en overige hiervoor genoemde posten. 
3.2  Indien PP kosten van vervoer, emballage, 
verpakking, laden, lossen of verzekering op 
zich heeft genomen, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke afspraken over de prijs, is PP 
gerechtigd om de werkelijke kosten hiervoor in 
rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
3.3 PP verstuurt na afloop van het 
Pascaliseren van producten van 
Opdrachtgever een factuur naar 
Opdrachtgever. De betalingstermijn voor de 
factuur is veertien (14) dagen. PP heeft het 
recht om een aanbetaling te vragen. 
3.4 Bij niet tijdige betaling van de 
verschuldigde prijs is Opdrachtgever door het 
enkele overschrijden van de voor betaling 
geldende termijn vanaf het overschrijden van 
die termijn tot de dag van volledige betaling 
over het verschuldigde maar niet betaalde deel 
van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is 
aan de wettelijke rente. 
 
4. Leveringstermijn 
4.1 De leveringstermijn gaat in na 
totstandkoming van de overeenkomst. 
4.2 De door PP opgegeven leveringstermijn 
zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, 
maar is nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn en heeft slechts een indicatieve 
strekking.  
4.3 Opdrachtgever mag de overeenkomst 
wegens termijnoverschrijding, die PP is toe te 
rekenen en haar ingevolge het in artikel 4.2 
bepaalde in verzuim doet zijn, slechts 
ontbinden voor zover de overeenkomst nog 
niet is nagekomen en instandhouding van het 
nog niet nagekomen deel van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van PP 
gevergd kan worden.  
4.4 Indien er een termijnoverschrijding ontstaat 
door een defecte machine, zal na reparatie 
binnen alle redelijke mogelijkheden worden 
geprobeerd in overleg met Opdrachtgever de 
producten alsnog in de productieplanning op te 
nemen. Indien deze mogelijkheid er niet is, zal 
PP na rato van gebruik factureren.  
4.5  In geval van overschrijding van de 
leveringstermijn is PP nimmer aansprakelijk 
voor eventuele schade die Opdrachtgever zou 
kunnen leiden als gevolg van het niet tijdig 
leveren.  
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5. Levering, afname en opslag 
5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere 
leveringswijze zijn overeengekomen, geschiedt 
levering bij de fabriek c.q. het magazijn van PP 
(Ex Works, conform het bepaalde in de laatste 
versie van de Incoterms). 
5.2 Op de Opdrachtgever rust een 
afnameplicht. Bij niet of niet tijdige afname van 
de Gepascaliseerde producten buiten toedoen 
van PP, is Opdrachtgever zonder 
ingebrekestelling in verzuim. PP is in dat geval 
gerechtigd om de Gepascaliseerde producten 
voor rekening en risico van de Opdrachtgever 
op te slaan of te verkopen aan derden. De 
verplichting tot betaling van de 
overeengekomen prijs door Opdrachtgever 
komt hierdoor niet te vervallen. 
 
6. Uitvoering overeenkomst 
6.1 Opdrachtgever levert aan PP de te 
hanteren procescondities aan (ingestelde druk 
en houdtijd). Deze condities worden in het 
contract expliciet genoemd en slechts na 
schriftelijke bevestiging door zowel 
Opdrachtgever als PP kan hiervan worden 
afgeweken. 
6.2 Op aanvraag van PP dient Opdrachtgever 
alle desbetreffende productinformatie aan PP 
te leveren die nodig is voor een veilige 
Pascalisatiebehandeling. 
6.3 De te Pascaliseren producten dienen te 
worden aangeleverd op schone, plastic pallets, 
zonder uitstekende delen en in handzame (< 
20 kg, met handgrepen) schone plastic kratten 
(bijvoorbeeld CBL). 
6.4 PP levert de Gepascaliseerde producten in 
de originele verpakkingen en omverpakkingen 
retour, tenzij contractueel anders 
overeengekomen. Indien gewenst en 
schriftelijk tussen partijen overeengekomen 
worden conform de klantspecificatie 
afgekeurde producten retour gezonden. 
 
7. Conformiteit, controle en tekortkoming 
7.1 Opdrachtgever is gehouden de 
Gepascaliseerde producten onmiddellijk na 
levering op grondige en deskundige wijze op 
volledigheid en deugdelijkheid te controleren. 
Tekortkomingen dienen binnen achtenveertig 
(48) uur schriftelijk (inbegrepen per e-mail) bij 
PP te worden gemeld.  
7.2  Tekortkomingen die tijdig en op juiste 
wijze zijn gemeld, zal PP voor zover 
redelijkerwijs nog mogelijk desverlangd 

kosteloos opheffen door aanvulling c.q. 
vervanging. Wordt geen aanvulling of 
vervanging verlangd of zijn aanvulling of 
vervanging redelijkerwijs niet mogelijk dan 
wordt volstaan met een creditering ten gunste 
van Opdrachtgever voor het deel, waarop de 
tekortkoming betrekking heeft.  
7.3 Het recht van Opdrachtgever om te 
reclameren vervalt indien de Opdrachtgever 
enige uit de onderliggende overeenkomst voor 
haar voorvloeiende verplichting jegens PP niet, 
niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 
 
8 Overgang van risico 
8.1 Op het moment van levering (Ex Works) 
van de Gepascaliseerde producten gaat het 
risico van PP over op Opdrachtgever. 
8.2  Indien Opdrachtgever de levering van de 
Gepascaliseerde producten blokkeert en dit 
niet is toe te rekenen aan PP, dan ligt het risico 
bij Opdrachtgever vanaf het moment dat de 
levering zou plaatsvinden. 
 
9. Pascalisatielogo 
9.1 Opdrachtgever, hieronder vallen ook de 
aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, 
plaats bij (door)verkoop van Gepascaliseerde 
producten een logo op de verpakking/etiket 
(“Pascalisatielogo”) . 
9.2 Het Pascalisatielogo wordt zichtbaar op 
verpakking/etiket geplaatst onder de volgende 
voorwaarden: 

 Het Pascalisatie-logo moet in een 
duidelijk zichtbare kleur worden 
afgedrukt op de verpakking of het 
etiket. 

 Het Pascalisatie-logo moet goed 
zichtbaar worden geplaatst, in de 
nabijheid van de 
ingrediëntendeclaratie.  

 Het Pascalisatie-logo heeft een 
minimale afmeting van 18 mm bij 12 
mm.  

9.3 PP levert het te plaatsen Pascalisatielogo 
uit artikel 9.1 aan in het door Opdrachtgever 
gewenste formaat. 
9.4 De kosten voor het te plaatsen 
Pascalisatielogo zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever.  

 
10. Aansprakelijkheid 
10.1 PP is nimmer gehouden tot betaling van 
schadevergoeding behoudens indien en 
zoverre de geleden schade door opzet of 
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grove schuld van PP is toegebracht. PP is in 
geen geval aansprakelijk voor gevolgschade 
indirecte of immateriële schade, zoals maar 
niet beperkt tot gederfde inkomsten en 
winsten, verlies van klanten en imagoschade. 
10.2 De aansprakelijkheid is nooit hoger dan 
de totale overeengekomen prijs voor de 
geleverde diensten waarmee de schade is 
veroorzaakt of indien de schade gedekt is door 
een verzekering van PP, niet hoger dan het 
bedrag dat door de verzekeraar in voorkomend 
geval wordt uitgekeerd. 
10.3 Opdrachtgever vrijwaart PP tegen alle 
schadevorderingen van derden in verband met 
door PP aan Opdrachtgever geleverde 
diensten, voor zover deze schade niet 
krachtens de overeenkomst voor rekening van 
PP komt. 
10.4 Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de Gepascaliseerde producten. 
Hieronder valt, maar niet limitatief, smaak, 
kleur, geur, microbiologische kwaliteit en 
houdbaarheid van de Gepascaliseerde 
producten. 
10.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor 
schade aan de machine ten gevolge van 
verpakkingsmateriaal of producten 
aangeleverd door Opdrachtgever. 
10.6 Schade ontstaan door het achterhouden 
van relevante informatie op basis van artikel 
6.1 van deze Voorwaarden, komt voor 
rekening van Opdrachtgever. 
10.7 PP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor 
eventuele vervolgschade en schade aan 
producten van Opdrachtgever die voortkomt uit 
de defecte machine. 
 
11. Garantie 
11.1 PP garandeert Opdrachtgever een 
Pascalisatiebehandeling conform de door 
Opdrachtgever aangegeven procescondities 
(conform artikel 6.1 Voorwaarden). Indien 
gewenst wordt een datalog meegeleverd (print 
of digitaal). 
 
12. Intellectuele en industriële 

eigendomsrechten 
12.1 Alle intellectuele en industriële 
eigendomsrechten met betrekking tot de 
verrichte diensten berusten bij PP en gaan 
door de overeenkomst met PP niet over op de 
Opdrachtgever.  
 
 

13.  Geheimhouding 
13.1 Opdrachtgever is verplicht tot 
geheimhouding van al hetgeen haar in  het 
kader van de uitvoering van de overeenkomst 
omtrent PP en de diensten van PP bekend 
wordt, ook als bedoelde informatie niet 
specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt en 
hetzelfde te bedingen van personeelsleden en 
derden die in het kader van het uitvoeren van 
de overeenkomst betrokken zijn. Het is 
Opdrachtgever verboden bedoelde informatie 
aan te wenden voor eigen gebruik noch voor 
derden. 

 
14. Overmacht 
14.1 PP kan in geval van overmacht de 
verplichtingen uit de overeenkomst gedurende 
de overmachtsperiode opschorten. PP stelt 
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk na het 
intreden van de overmachtssituatie op de 
hoogte.  
14.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast 
hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is 
bepaald, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of onvoorzien waarop PP geen 
invloed heeft kunnen uitoefenen. 
 
15. Ontbinding en beëindiging 
overeenkomst 
15.1 PP kan, naast de overige aan hem 
toekomende rechten, de overeenkomst met de 
Opdrachtgever te allen tijde zonder nadere 
ingebrekestelling en/of rechterlijke 
tussenkomst en zonder schadeplichtigheid 
jegens Opdrachtgever schriftelijk ontbinden, 
dan wel zijn verplichtingen opschorten, indien 
Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan 
zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare 
schulden onbetaald laat, insolvent wordt, 
indien het faillissement van Opdrachtgever 
wordt aangevraagd, of indien Opdrachtgever 
zijn bedrijf staakt en/of beslag onder 
Opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 
dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal 
zijn opgeheven. 
 
16. Toepasselijk recht en bevoegde 

rechter 
16.1 Op de rechtsverhouding tussen PP en 
Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing.  
16.2 Geschillen uit deze rechtsverhouding 
worden berecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter in het arrondissement van 
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PP, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
PP is echter ook bevoegd het geschil aan een 
andere bevoegde rechter voor te leggen. 

 
17. Deponering 
17.1 Deze Voorwaarden zijn vastgesteld door 
PP en gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken Centraal 
Gelderland. 
17.2 Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
gold ten tijde van het tot stand komen van de 
rechtsbetrekking met de Opdrachtgever. 


