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I. Geldigheid
1. Deze inkoopvoorwaarden in de betreffende nieuwste versie gelden
voor alle - ook toekomstige - overeenkomsten en overige prestaties.
Algemene voorwaarden van de leverancier verplichten ons ook dan
niet, wanneer wij hiertegen niet nogmaals uitdrukkelijk bezwaar maken
nadat deze door ons zijn ontvangen.
2. Onze inkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover ondernemers en
publiekrechtelijke rechtspersonen.

II.

Offertes en offerte-documenten
1. Onze offertes zijn vrijblijvend.
2. Met betrekking tot concepten, tekeningen en andere documenten
behouden wij ons het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze mogen
voor derden slechts met toestemming toegankelijk worden gemaakt en
dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de vervaardiging op grond
van onze bestelling. Na afhandeling van de bestelling dienen deze ons
onverwijld op het eerste verzoek te worden teruggegeven. Tegenover
derden dienen deze geheim te worden gehouden; in zoverre geldt
aanvullend punt VI/4.

III. Prijzen
1. De prijzen die in onze bestellingen worden vermeld, zijn in euro en
exclusief omzetbelasting, tenzij iets anders werd overeengekomen.
2. Leveringen vinden plaats franco huis en Delivered Duty Paid (DDP)
in overeenstemming met de Incoterms 2010.
3. Bij gebrek aan een afwijkende afspraak is de prijs inclusief de
verpakkingen. Voor teruggave van de verpakking is een bijzondere
afspraak nodig.

IV. Facturen en betalingsvoorwaarden
1. Facturen van de leverancier kunnen wij slechts behandelen indien
deze - overeenkomstig de richtlijnen in onze bestelling - het daar
vermelde bestelnummer aangeven.
2. Betaling van de facturen vindt plaats, voor zover niet uitdrukkelijk
andersluidend overeengekomen, binnen 60 dagen vanaf ontvangst van
de factuur, mits is voldaan aan de voorwaarde uit lid 1 en de in
rekening gebrachte prestatie behoorlijk is geleverd en wel inclusief de
overhandiging van de documenten die horen bij de geleverde prestatie.
Wij zijn gerechtigd tot contante betaling, voor zover niet andersluidend
overeengekomen. Geeft de leverancier ons zijn banknummer aan op
de orderbevestiging of factuur, dan zijn wij gerechtigd om facturen van
de leverancier te voldoen door overmaking op de aangegeven
bankrekening.
3. Rechten op verrekening en retentierechten komen ons in de
wettelijke omvang toe.
4. Aanspraken van de leverancier op grond van de zakelijke relatie
mogen alleen worden gecedeerd met onze schriftelijke toestemming.

V. Plaats van nakoming en levertijd
1. De in onze bestelling aangegeven levertijd is bindend voor de
leverancier. Indien de leverancier de levertijd niet in acht neemt, komt
hij zonder aanmaning in verzuim.
2. De leverancier is verplicht om ons onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen, indien omstandigheden optreden of voor hem duidelijk worden
waaruit blijkt dat de overeengekomen levertijd niet in acht kan worden
genomen.
3. In het geval van verzuim van de leverancier zijn wij gerechtigd om
een contractuele boete van 1% van het totale bruto factuurbedrag per
voltooide week te verlangen. Het blijft ons vrijstaan om de
overeenkomst te ontbinden evenals aanspraak te maken op
schadevergoeding. De verbeurde contractuele boete wordt afwijkend
van artikel 6:92 lid 2 BW (NL) niet in mindering gebracht op een
aanspraak op schadevergoeding. Het blijft de leverancier vrijstaan om
te bewijzen dat er voor ons tengevolge van het verzuim een geringere
schade is ontstaan.
4. Plaats van nakoming is de zetel van onze hoofdvestiging.

VI. Eigendom, bijplaatsing, gereedschappen en geheimhouding
1. Onderdelen die door ons worden bijgeplaatst, zijn ons eigendom,
voor zover niet andersluidend overeengekomen. Voor zover het
toepasselijke zakenrecht dit bepaalt, verwerven wij in het geval van
verwerking van het voorbehouden product met andere voorwerpen die
ons niet toebehoren, de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de
verhouding van de waarde van het voorbehouden product tot de
waarde van de voorwerpen ten tijde van de verwerking.
2. Wordt de door ons bijgeplaatste zaak onlosmakelijk vermengd met
andere zaken die ons niet toebehoren, dan verwerven wij de medeeigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de
voorbehouden zaak (inkoopprijs exclusief omzetbelasting) tot de
andere vermengde voorwerpen op het tijdstip van de vermenging.
Vindt de vermenging op zodanige wijze plaats dat de zaak van de
leverancier als hoofdzaak dient te worden beschouwd, dan geldt als
overeengekomen dat de leverancier aan ons proportionele medeeigendom overdraagt; de leverancier fungeert voor ons als bewaarder
van de eigendom of van de mede-eigendom.
3. Door ons bestelde of bijgeplaatste gereedschappen zijn ons
eigendom, voor zover niet andersluidend overeengekomen. De
leverancier is verplicht om de gereedschappen dienovereenkomstig als
ons eigendom aan te duiden evenals uitsluitend te gebruiken voor het
vervaardigen van de door ons bestelde producten. De leverancier is
verplicht om de ons toebehorende gereedschappen op eigen kosten
tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door brand, water en
diefstal. De leverancier cedeert reeds bij voorbaat alle aanspraken op
schadeloosstelling op grond van deze verzekering; wij nemen de
cessie hierbij aan. De leverancier is verplicht om eventueel vereiste
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan onze gereedschappen
evenals alle reparatiewerkzaamheden op eigen kosten tijdig uit te
voeren. Eventuele storingen dient hij ons meteen te melden; laat hij dit
door zijn schuld achterwege, dan laat dit aanspraken op
schadevergoeding onverlet.
4. De leverancier is verplicht om alle ontvangen afbeeldingen,
tekeningen, berekeningen en overige documenten en informatie strikt
geheim te houden. Aan derden mag hierin slechts met onze
uitdrukkelijke toestemming inzage worden verschaft. De verplichting tot
geheimhouding geldt ook na afhandeling van deze overeenkomst; de
verplichting vervalt indien en voor zover de in de ter beschikking
gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige
documenten opgenomen know how omtrent de vervaardiging
algemeen bekend is geworden. De zinnen 1 tot 3 gelden voor ons
dienovereenkomstig.
VII. Eigendomsvoorbehoud van de leverancier
Een eigendomsvoorbehoud van de leverancier wordt slechts
bestanddeel van de overeenkomst indien het eigendomsvoorbehoud
vervalt bij betaling van de prijs die is overeengekomen voor het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde product en wij gemachtigd zijn tot
het doorverkopen en verder verwerken in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening.
VIII. Uitvoering van werkzaamheden door derden
1. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag de
leverancier noch de opdracht noch de uitvoering ervan, hetzij geheel
hetzij gedeeltelijk, aan derden overdragen of doorgeven.
2. De leverancier dient tijdig te waarborgen dat de betreffende derde
overeenkomstig de met ons gemaakte afspraken schriftelijk wordt
verplicht.
IX. Reclameren wegens gebreken en rechten wegens gebreken
1. Wij zijn verplicht om het product binnen een redelijke termijn, echter
uiterlijk op de 5e dag vanaf de dag van de levering, te controleren op
eventuele afwijkingen wat betreft kwaliteit of kwantiteit.
2. De wettelijke aanspraken wegens gebreken komen ons in de volle
omvang toe; in ieder geval zijn wij gerechtigd om van de leverancier
naar onze keuze opheffing van het gebrek of levering van een nieuwe
zaak te verlangen. Het recht op schadevergoeding, met name het recht
op schadevergoeding in plaats van de prestatie, blijft ons uitdrukkelijk
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voorbehouden. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot verrekening van een
aanspraak op schadevergoeding.
3. Wij zijn gerechtigd om op kosten van de leverancier de opheffing van
het gebrek zelf uit te voeren indien er dringende noodzaak is of indien
er bijzondere behoefte bestaat aan spoed en om deze reden het stellen
van een extra termijn niet kan worden verwacht.
4. De verjaring van de aanspraken op opheffing van een gebrek richt
zich naar artikel 7:23 BW (NL).

X. Vrijwaring bij productaansprakelijkheid
Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor schade aan het
product, is hij verplicht om ons in zoverre op het eerste schriftelijke
verzoek te vrijwaren
van
aanspraken van derden
op
schadevergoeding.

XI. Beschermde rechten
1. De leverancier garandeert dat in verband met, evenals door de
levering, geen rechten van derden (bijv. beschermde rechten) worden
geschonden. De leverancier vrijwaart ons van alle aanspraken van
derden en vergoedt ons alle onkosten die voor ons door het indienen
van aanspraken van derden noodzakelijkerwijs ontstaan, bijv. kosten
voor rechtsbijstand, griffierechten en kosten voor deskundigen.
2. Indien een derde een rechtsvordering tegen ons indient, dan zijn wij
verplicht om de leverancier daarvan per omgaande in kennis te stellen.
Wij zijn niet gerechtigd om met de derde, zonder toestemming van de
leverancier, enigerlei afspraken te maken, met name een schikking te
treffen. Dit geldt niet indien de leverancier op het eerste verzoek geen
zekerheid stelt voor de risico’s die voor ons ontstaan doordat er geen
schikking wordt getroffen.
XII. Verzekering
De leverancier is verplicht om permanent te zorgen voor een passende
verzekeringsdekking (met name aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven
en
productaansprakelijkheidsverzekering)
voor
zijn
verplichtingen op grond van de overeenkomst en op verzoek bewijst hij
dit onverwijld tegenover ons door een geschikte verzekeringspolis over te
leggen.
XIII. Aansprakelijkheid
1. Wegens schending van contractuele en buitencontractuele plichten
zijn wij - ook voor onze leidinggevende medewerkers en overige
medewerkers - slechts aansprakelijk in gevallen van opzet en grove
nalatigheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die bij het
sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
2. Deze beperkingen gelden niet bij een overtreding van wezenlijke
contractuele plichten die aan schuld te wijten is, voor zover het
bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht,
in gevallen van dwingende aansprakelijkheid volgens de wet op de
productaansprakelijkheid en bij levensgevaarlijk letsel, ander
lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid (persoonlijk letsel).
De regels over de bewijslast blijven hierdoor onverlet.
3. De leverancier is onbeperkt aansprakelijk voor alle directe schade en
gevolgschade (inclusief de gederfde winst) die voor ons ontstaat op
grond van een schending van een contractuele plicht of op grond van
een onrechtmatige daad van de leverancier, zijn directie of zijn
medewerkers.
4. De leverancier vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die
resulteren uit een tekortschieten of onrechtmatige daad volgens lid 2.
XIV. Plaats van bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
1. De plaats van de bevoegde rechtbank richt zich naar de zetel van
ons bedrijf. Wij kunnen ook een rechtsvordering indienen tegen de
leverancier op de plaats van zijn bevoegde rechtbank.
2. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de leverancier geldt als
aanvulling op deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht met
uitsluiting van de voorschriften van het Weens Koopverdrag van de
Verenigde
Naties
van
11-04-1980
inzake
internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG).
XV. Beslissende versie
In
twijfelgevallen
is
de
Nederlandse
inkoopvoorwaarden beslissend.

versie

van

deze

Pagina 2 van 2

