
 

Aanvullende voorwaarden van verkoop 
Deze aanvullende voorwaarden hebben betrekking op alle door iPB Printing BV geleverde producten. 
 
Inhoud: 
 
Art 1: Algemene kwaliteitsaspecten 
Art 2: Fysische en mechanische kwaliteitsaspecten 
Art 3: Voorwaarden voor opslag 
Art 4: Standaard verkoopvoorwaarden 
 
Art 1. Algemene kwaliteitsaspecten: 
 
1.0  Mixen van labels 

Ondanks een beperkt risico van het mixen van labels binnen een order kan iPB geen 
onvoorwaardelijke garantie geven op dit onderwerp. Als u specifiek een onvoorwaardelijke 
garantie wenst, moeten alle opdrachten apart worden afgedrukt en zullen er extra kosten in 
rekening worden gebracht. 
 

1.1  Nauwkeurigheid afmetingen en stansen, 
a) De lengte en breedte afmetingen en toleranties van de labels kunnen +/- 0,5 mm afwijken 
van de nominale waarden die zijn opgegeven. 
b) Het stansen mag niet meer dan 1,0 mm afwijken van de stanslijnen die zijn opgenomen in 
het ontwerp. 
 

Art 2. Fysieke en mechanische kwaliteitsaspecten: 
 
2.0  Hechting test 

De hechting van inkt en lak wordt getest volgens de ISO-2409 norm en de bijbehorende 
classificatie tabel. Het minimumniveau is afhankelijk van de structuur van het product en 
kan worden aangepast op aanvraag. 
Let op: Indien rekening gehouden moet worden met andere/aanvullende eisen dient u dit op 
voorhand aan te geven. 
 

2.1  UV-bestendigheid 
Ondanks het feit dat al onze inkten voldoen aan de ‘Blue Wool Scale’ standaard, kan geen 
garantie worden gegeven op weersinvloeden. Dit als gevolg van zowel onvoorspelbare 
chemische en klimatologische invloeden als van vorm en ontwerp. 
Let op: Als er andere eigenschappen nodig zijn vragen wij u om dit op voorhand te melden. 
 

2.2  Bijzondere verzoeken 
In het geval dat er aanvullende verzoeken of eigenschappen nodig zijn, informeer ons dan 
op voorhand. In de meeste gevallen zullen we door het aanpassen van de parameters in 
staat zijn om te voldoen aan uw verzoek. 
 

Art 3. Opslag richtlijnen: 
 

Optimale conditie van de materialen wordt gegarandeerd tot 6 maanden na de datum van 
productie. Om kwaliteitsverlies tijdens opslag te voorkomen, wordt ten zeerste aanbevolen 
om de producten op te slaan onder de volgende condities: temperatuur 20-25 °C of 68-77 °F 
en een relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 60%. 

 



 

 
Art 4. Standaard verkoopvoorwaarden: 
 
4.0  Onder- of overleveringen 

Er kan een afwijking van +/- 10% verschil ontstaan tussen de bestelde hoeveelheid en de 
geleverde hoeveelheid. 
 

4.1  PrePress doorlooptijd en voorwaarden 
Voor alle prepress-activiteiten geldt een levertijd van 5 werkdagen per ontwerp na 
ontvangst van de bestanden en goedkeuring van de intake. Dit betreft het proces van 
goedgekeurde intake tot (GMG of C-PDF) proef. 
 

4.2  Ontwerp aanleveren & opslag 
Alle aangeleverde ontwerpen moeten voldoen aan onze prepress richtlijnen. Deze zijn via 
onze website te downloaden. We adviseren u om tevens te controleren of het aangeleverde 
ontwerp voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
Alle ontwerpen zullen worden gedupliceerd en opgeslagen op ten minste 2 aparte locaties 
voor een periode van minimaal 3 jaar. 
Als klant van iPB Printing bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze web-
applicatie "WebCenter". Door het gebruik van deze toepassing kunnen wij u voorzien van alle 
digitale proeven, wat leidt tot enorme tijdsbesparing. Al uw bestanden worden op een 
ordelijke manier gearchiveerd. U kunt vrijelijk beschikken over deze bestanden. Voor meer 
informatie kunt u terecht op onze website: www.ipbprinting.com. WebCenter is een extra 
gratis service voor onze klanten en functioneert op basis van een persoonlijk en beveiligd 
account. 
 

4.3 Doorlooptijd van producten 
U ontvangt binnen twee werkdagen na het insturen van uw order een schriftelijke 
orderbevestiging met de levertermijn van de bestelde producten, mits de drukbestanden zijn 
goedgekeurd.   
 

4.4  Aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde producten 
In geen geval zal iPB Printing aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan het eindproduct 
als gevolg van de geleverde producten. 
Let op: Als er speciale eisen aan de producten worden gesteld zoals; direct contact met 
voedsel, pasteurisatie bestendigheid en vaatwasser bestendigheid, etc. worden aanvullende 
testen aanbevolen. 
 

4.6  Initiële kosten 
Bij eventuele initiële kosten zoals; kosten van prepress, drukplaten, stans hulpmiddelen 
evenals alle andere hulpmiddelen die zijn verbonden aan de order, wordt slechts eenmaal 
kosten in rekening gebracht. Indien nodig zorgt iPB Printing voor een kosteloze vervanging 
van deze additionele middelen. 
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