AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRANCHE VERENIGING
ENVELOPPEN (BVE) (deze vervangen de voorwaarden van de VVE gedeponeerd op 22 januari 1993
onder nr. 51/1993 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.)
Artikel 1: Definities
In deze aanvullende verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de
vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een
aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
Artikel 2: Prijzen
1. Alle prijzen gelden voor een afname per kwantum van 1000 stuks, tenzij uitdrukkelijk anders is
bedongen en zijn exclusief B.T.W.
2. Door de leverancier bevestigde en niet gefactureerde bestellingen zullen bij, door de leverancier
gewijzigde prijzen, volgens de nieuwe noteringen worden gefactureerd. De leverancier is verplicht
terstond de prijswijziging aan de opdrachtgever door te geven. Bij prijsverhoging door de leverancier,
heeft de opdrachtgever echter het recht binnen zes werkdagen nadat de opdrachtgever de verhoogde
prijzen door de leverancier zijn medegedeeld, een bestelling te annuleren. Is de partij reeds aangemaakt
vóór tijdige annulering, dan blijft de opdrachtgever gehouden, indien de leverancier dit wenst, de partij
tegen de oude notering af te nemen. Bij prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft de leverancier het
recht binnen acht werkdagen de bestelling te annuleren.
Artikel 3: Leveringen
Leveringen met een factuurwaarde van tenminste € 160,00 (exclusief B.T.W. geschieden franco huis. Voor
leveringen beneden dit bedrag wordt een toeslag van € 12,00 voor vracht en administratiekosten in rekening
gebracht. Voor snelgoed en expresgoed verzendingen wordt het vrachtverschil in rekening gebracht.
Artikel 4: Kwaliteitseigenschappen enveloppen
1.

Geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor
de opdrachtgever de volgende toleranties op de overeengekomen specificaties:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmeting envelop:
Hoogte
Enveloppen van de rol± 1 mm
Enveloppen van het blad ± 2 mm
Breedte
Enveloppen van de rol± 1 mm
Enveloppen van het blad ± 2 mm
Haaksheid Parallelliteitsafwijking
lange zijden
tot en met C5
1 mm
groter dan C5
2 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sluiting
Hoogte sluitklep
± 2 mm
Insteekdiepte
± 2 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gommering (gemiddelde waarde)
Herbevochtigbare gommering
23 g/m² + of - 3 g/m² droog
Zelfklevende stripsluiting hotmelt
18 grs/m2 ± 2 grs droog
Zelfklevend stripsluiting–suspensie
20 grs/m2 ± 2 grs droog
Latex
2 x 12 g/m² + of - 2 g/m²
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venster
Maat Breedte
± 1 mm
Maat Hoogte
± 1 mm
Stand
Enveloppen van de rol ± 1mm
Enveloppen van het blad ± 2mm
Schuinstand
Rollen productie Geen
Schuinstand plano productie
± 1,0 mm per 10 cm
Vensterfilm - ongelijmde rand
maximaal 2mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papier
Afwijkingen conform de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie en de Algemene
Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Basiswaarden zijn:
Basis massa ± 4%
Berstdruk minimaal 125 kPa
Dyn. Stijfheid – Kodak Pathé minimaal 0,25 mN.m
Uitgezonderd soorten < 70 grs/m2
Waarden gelden voor traditionele enveloppen papiersoorten. Bij alternatieve papiersoorten kunnen
andere waarden gelden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binnendruk
Flexodruk
Positie tekst flexo
± 1,5 mm op X- en Y-as
Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS,waarbij in flexo druktechniek een
tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of - PMS nummer.
Bij gebruik van intensieve, veelal donkere kleuren, kan overzetten van de inkt op de insert – het z.g.
carboniseren – geen reden zijn voor afkeur.
Offset voorafbedrukt
Positie tekst bedrukking
± 2 mm op X- en Y-as
Voor drukkleur beoordeling gelden de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buitendruk
Flexo
Positie bedrukking
± 1,5mm op X- en Y-as
Schuinstand rollen productie
Geen
Schuinstand plano productie
± 1mm per 10 cm
Sluitwerk bedrukking
± 1,00 mm
Tenzij anders overeengekomen; afhankelijk van drukwerk en machine.
Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in flexo
druktechniek een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of – één PMS nummer.
Offset vooraf
Positie bedrukking
± 2mm op X- en Y-as
Schuinstand bedrukking
± 1mm per 10 cm
Sluitwerk bedrukking
± 0,25 mm
Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaardenvoorwaarden van de Grafische Industrie van
toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde,waarbij op basis
van individuele afspraken een elektronische drukkleur controle (Brunnerstrip) kan worden toegepast.
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Offset nadrukken
Positie bedrukking
± 1mm op X- en Y-as
Schuinstand bedrukking
± 1mm per 10 cm
Sluitwerk bedrukking
± 0,25 mm
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van kennisname drukmodel.
Offerte zonder inzage model is niet gebaseerd op duotone bedrukking en/of een bedrukking met grote
volvlakken. Het gebruik van een UV droger en daarbij behorende opstart- en inktkosten is niet in de
calculatie opgenomen.
Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaardenvoorwaarden van de Grafische Industrie van
toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in een
tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of – één PMS nummer.
Bij het bepalen van de juiste PMS waarde wordt de PMS waaier met de meest recente versiedatum
gebruikt. De kleur is afgedrukt op wit basispapier ( was off-white). Bij overige papierkwaliteiten zal op
basis van visuele beoordeling de juiste kleur worden bepaald.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Afkeuringsgrens
Bovengenoemde afwijkingen zijn geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een partij buiten de
genoemde grenzen afwijkt moet een representatieve steekproef uit de levering genomen worden, ter
grootte van ongeveer de vierkantswortel van het aantal eenheden en een partij kan dus niet worden
afgekeurd op enkele pakjes, zo min op enige exemplaren.
Een reden tot afkeuring is dat meer dan 5% van de steekproef buiten de bovengenoemde grenzen valt.

3.

Vensterrand
De vensterrand ten opzichte van de zijkant van de envelop dient links of rechts gemeten minimaal 8 mm
te zijn met behoud van bovengenoemde tolerantie, tenzij voor bepaalde machines redelijkerwijs andere
afmetingen aangehouden dienen te worden, hetzij op voorschrift van de machineleverancier, hetzij op
grond van algemeen erkende praktijkervaring.

4.

Handwerk
Bij verzend enveloppen (o.a. borgrug enveloppen en monsterzakken) en tevens bij afwijkende formaten
en kleinere kwanta - met name wanneer deze "in handwerk" moeten worden gemaakt - moet met
ruimere speling in het formaat rekening worden gehouden.

Artikel 5: Afwijking bestelde hoeveelheid
Voor bestellingen van enveloppen, niet behorende tot de magazijnsoorten of waarvoor extra papier moet
worden ingekocht, is het aan de leverancier toegestaan maximaal volgens de hierna vermelde percentages
boven of beneden de ingekochte hoeveelheid af te wijken.
Deze percentages zijn voor:

0
10.000
25.000

Hoeveelheid
10.000 stuks
25.000 stuks
50.000 stuks
50.000 stuks of meer

Env. vd rol
± 5%
± 5%
± 4%
± 2%

Env. van het blad
± 20%
± 15%
± 15%
± 10%

Offset nadrukken
± 10%
± 5%
± 4%
± 2%

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
De Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie blijven voor zover hiervan in deze aanvullende
verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing.

Gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam op 18 augustus 2006 onder nummer 115/2006
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