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Aanvullende leveringsvoorwaarden van Mailtraffic B.V. 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de 
Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 41/2019 
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze leveringsvoorwaarden, 
evenals de aanvullende leveringsvoorwaarden kunt u downloaden van www.mailtraffic.nl.

Daar de werkzaamheden van Mailtraffic BV niet volledig te vergelijken zijn met 
een grafische onderneming die de productie zelf in huis uitvoert, zijn aanvullende 
leveringsvoorwaarden van Mailtraffic BV van toepassing. Daar waar de 
leveringsvoorwaarden onderling afwijken of tegenstrijdig zijn, zullen de aanvullende 
leveringsvoorwaarden van Mailtraffic BV uitdrukkelijk prevaleren boven de voorwaarden 
van de Grafische Industrie. De aanvullende leveringsvoorwaarden betreffen de hierop 
volgende bepalingen. 

Betalingstermijn: 
Facturen van Mailtraffic BV dienen binnen 8 werkdagen na factuurdatum voldaan te 
worden op de Mailtraffic BV aangegeven wijze in de overeengekomen valuta zonder 
verrekening, kortingen of opschorting uit welke hoofde ook. 
Mailtraffic BV is gerechtigd facturen met een factuurwaarde gelijk aan of hoger dan 
5.000,00 euro excl. BTW in twee delen te factureren en wel als volgt: 
- 1e deel : direct na opdrachtbevestiging, 
- restant : direct na levering. 

Portokosten: 
Portokosten voor verspreiding van de mailing dienen vooraf betaald te zijn. Indien 
de opdrachtgever in gebreke blijft, heeft Mailtraffic BV het recht, onverminderd de 
verplichtingen van de opdrachtgever de overeengekomen honoraria te voldoen, de 
verzending te annuleren. 

Aansprakelijkheid: 
De aansprakelijkheid van Mailtraffic BV is beperkt tot maximaal de bruto marge die 
Mailtraffic BV op de betreffende opdracht heeft begroot. De bruto marge is het verschil 
tussen in- en verkoop van alles wat voor uitvoering van de betreffende opdracht vereist 
is vermeerderd met het begrote aantal uren maal het uurtarief. Met deze aanvullende 
voorwaarde vervalt artikel 20, lid 1 uit de leveringsvoorwaarden voor de Grafische 
Industrie. 

Met vriendelijke groet, 

Mailtraffic B.V.




