ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van KONINKLIJKE EUROMA B.V. gevestigd te
Wapenveld gedeponeerd bij het handelsregister van Kamer van Koophandel te Zwolle
op 17 januari 2014 onder nummer 08027912
1.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
 Opdrachtgever: Koninklijke Euroma B.V. en / of de met haar








verbonden vennootschappen, bedrijven en / of ondernemingen, die deze
inkoopvoorwaarden gebruiken;
De Leverancier: degene met wie de koop – en levering van een zaak of het verrichten
van een dienst is overeengekomen;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en de
Leverancier betreffende de koop – en levering van zaken en / of diensten;
De order: de opdracht tot levering van een zaak of het verrichten van een dienst voor
zover deze door Opdrachtgever schriftelijk is geplaatst, dan wel bevestigd
Levering: het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen
van Opdrachtgever en de eventuele installatie / assemblage / inbedrijfstelling / montage
van deze zaken
Partijen: Opdrachtgever en de Leverancier.
Algemene inkoopvoorwaarden: de algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever
zoals in de navolgende bepalingen omschreven.

2.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,
opdrachten, orders en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken en / of
diensten door de Leverancier aan Opdrachtgever.

2.2

Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden en van het bepaalde in de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Leverancier kunnen alleen plaatsvinden indien dit door partijen schriftelijk
is overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3

De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze algemene inkoopvoorwaarden afwijkende
bedingen kan door de Leverancier slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre
deze door Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

2.4

De Leverancier met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene
inkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Opdrachtgever.

3.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING

3.1

De overeenkomst komt tot stand indien deze door Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd.

3.2

De overeenkomst komt tevens tot stand indien door Opdrachtgever een order bij de
Leverancier is geplaatst en de Leverancier de order binnen 14 dagen na dagtekening
daarvan ondertekend aan Opdrachtgever heeft teruggezonden. Door ondertekening erkent
Leverancier dat deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

3.3

Naast uitdrukkelijke aanvaarding wordt een order van Opdrachtgever geacht door de
Leverancier te zijn aanvaard indien de Leverancier Opdrachtgever niet binnen vier
werkdagen meedeelt de betreffende order niet te aanvaarden. Aanvaarding door de
Leverancier van een order houdt tevens in aanvaarding van deze voorwaarden als onderdeel
van de overeenkomst.

3.4

Prijs - en offerte aanvragen door de opdrachtgever zijn geheel vrijblijvend.
Kostenbegrotingen vóór het tot stand komen van de overeenkomst door de leverancier
opgesteld, kunnen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook niet indien geen
overeenkomst tot stand komt.

4.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

4.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de in de opdracht vermelde prijs exclusief BTW
en tevens vast en onveranderlijk, en geldt zij bij aan Opdrachtgever te leveren zaken voor
levering franco huis c.q. magazijnen Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever
opgegeven ontvangstadres en inclusief alle kosten, zoals transportkosten, verzekering,
verpakking, koersrisico, emballage, invoerrechten etc.

4.2

Algemene prijsverhogingen en prijsverhogingen ten gevolge van meerwerk of
meerleveringen kunnen alleen aan Opdrachtgever worden doorberekend als deze door
Opdrachtgever tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Monsters benodigd ter
beoordeling van kwaliteit en toepasbaarheid dienen ten allen tijde kosteloos aan
Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

4.3

Ondeugdelijk geleverde zaken, welke de leverancier tot meer werkzaamheden en/of kosten
noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst is en kon worden voorzien, zijn in geen
geval grond voor verhoging van de overeengekomen prijs of prijzen.

5.

ARTIKEL 5 – LEVERING

5.1

Levering geschiedt op overeengekomen INCO-terms. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, dient geleverd te worden franco huis c.q. magazijnen Opdrachtgever
“Delivered Duty Paid” (DDP), voorzien van de bijbehorende vrachtbrief. Indien geen INCO–
terms gelden geschiedt levering, waaronder dan in deze voorwaarden mede begrepen
lossing, op de door Opdrachtgever aangewezen plaats. De Leverancier dient op de bekende
afleverplaats de aldaar geldende voorschriften en aanwijzigen op te volgen.
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5.2

5.3

5.4

De in de overeenkomst schriftelijk overeengekomen levertijd of – periode is fataal.
Overschrijding doet de Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Indien geen
levertijd of - periode is overeengekomen, dient levering van de zaken uiterlijk dertig dagen
na totstandkoming van de overeenkomst te geschieden.
De Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan
Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge
de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
In geval van te late levering door de Leverancier is Opdrachtgever te zijner keuze:
-

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling en / of
rechterlijke tussenkomst, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid heeft (integrale)
schadevergoeding te eisen. Voor de eventueel hieruit voor de Leverancier
voortvloeiende schade is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk;

-

gerechtigd om, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de Leverancier,
na ingebrekestelling een boete te heffen van een half procent (½ %) van de waarde
van de opdracht voor elke week dat de Leverancier te laat is met de voltooiing van
de opdracht, dan wel met de levering van de aan Opdrachtgever verkochte zaken.
Hierbij geldt een limiet van vijf procent (5 %) van de totale koop- of aannemingssom,
een en ander onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van alle
schade terzake door Opdrachtgever geleden.

5.5

In geval Opdrachtgever redelijkerwijs niet in staat is om de ter levering aangeboden zaken
af te nemen, zal de Leverancier gedurende een nader overeen te komen termijn de zaken
voor zijn rekening en risico opslaan op zodanige wijze dat de juiste en constante
samenstelling van de zaken blijft gewaarborgd en het vereiste kwaliteitsniveau wordt
behouden. Opdrachtgever sluit iedere aansprakelijkheid uit, ten gevolge van het niet kunnen
afnemen van de ter levering aangeboden zaken.

5.6

Deellevering en levering van meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden en
levering meer dan 7 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd is slechts
toegestaan indien voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
Eerdere aflevering en / of uitvoering leidt niet tot wijzigingen in het overeengekomen tijdstip
van betaling.
Het risico ten aanzien van de te veel geleverde zaken die bij Opdrachtgever worden
opgeslagen blijft berusten bij de Leverancier, totdat overeenstemming is bereikt over hetgeen
daarmee dient te geschieden. Alle kosten verbonden aan de opslag van meer dan de
overeengekomen hoeveelheden komen voor rekening van de Leverancier, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

5.7

In geval van levering van bulkzaken zal de vaststelling van de geleverde hoeveelheid
plaatsvinden op basis van de metingen door Opdrachtgever op de door haar aangewezen
geijkte meetbruggen en op basis van ijkingtabellen.

5.8

De Leverancier is verplicht de zaken naar de eisen van transport en bestemming
behoorlijk te verpakken en te voorzien van de door Opdrachtgever gewenste gegevens,
documenten en eventueel gegeven instructies op te volgen. De aflevering wordt geacht niet
compleet te zijn zolang deze documenten ontbreken. De Leverancier is aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking.
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5.9

Op verzoek van Opdrachtgever is de Leverancier gehouden Opdrachtgever een productieof uitvoeringsplanning te doen toekomen en / of medewerking te verlenen aan
voortgangscontrole vanwege Opdrachtgever.

5.10

De Leverancier neemt meermalige verpakkingen waaronder begrepen pallets en vaten voor
eigen rekening en risico retour.

5.11

De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomene geheel en
overeenkomstig de overeenkomst op de door Opdrachtgever aangewezen plaats is
afgeleverd.

5.12

De te leveren zaken en / of diensten zijn tot de voltooiing van de levering voor rekening en
risico van de Leverancier.

6.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN

6.1

De Leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van
Opdrachtgever enige wijziging aanbrengen in de door Opdrachtgever opgegeven
specificaties. Indien uitvoering overeenkomstig deze specificaties niet mogelijk is, zal
Opdrachtgever die toestemming niet onredelijk weigeren.

6.2

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang en / of de
hoedanigheid van de te leveren zaken of diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk
overeengekomen.

6.3.1

Wijzigingen en aanvullingen zullen in principe niet leiden tot verhoging van de
overeengekomen prijs of verlenging van de overeengekomen levertijd.

6.3.2

Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en / of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5
werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien
deze gevolgen voor de prijs en / of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk
zijn. zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot overeenstemming
leidt, kan de leverancier daaraan geen rechten ontlenen en neemt de Opdrachtgever
daardoor geen plichten op zich anders dan die voortvloeien uit de bestaande overeenkomst.

7.

ARTIKEL 7 – KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID; KEURING

7.1

De Leverancier staat er voor in dat de gekochte zaken in alle opzichten voldoen aan hetgeen
is overeengekomen en aan de ten tijde van de levering geldende wettelijke eisen en
overheidsvoorschriften en dat zij overigens geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn
bestemd. De Leverancier garandeert dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed
zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmiddelen, gereedschappen,
reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het
realiseren van het doel waarvoor ze zijn bestemd, worden meegeleverd. De Leverancier
staat er voor in dat de zaken overeenstemmen met monsters, modellen, bijlagen, tekeningen
die door de Leverancier ter beschikking zijn gesteld en / of door Opdrachtgever
goedgekeurde productie- of confirmatiemonsters.
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7.2
7.3

Het is de Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever,
niet toegestaan zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen.
Opdrachtgever heeft het recht, maar niet de plicht, de gekochte zaken, of een gedeelte
daarvan, voorafgaande aan de levering en/of nadien te (laten) keuren.
De Leverancier
verleent hiertoe om niet zijn volledige medewerking en zal toegang verlenen tot de plaats(en)
waar de gekochte zaken zich bevinden. Indien Opdrachtgever tot keuring overgaat is hij
slechts gehouden tot een steekproefsgewijze keuring.
In geval van afkeuring zal Opdrachtgever dit schriftelijk aan de Leverancier (laten) melden.
Deze melding geldt als ingebrekestelling. Opdrachtgever zal de Leverancier, indien de
levering nog mogelijk en zinvol is, in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn
alsnog conform de overeenkomst te leveren. Indien de levering naar zijn aard of bestemming
niet meer mogelijk of zinvol is, of indien de Leverancier van de in de vorige zin genoemde
gelegenheid geen gebruik maakt, dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft
Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

7.4

Indien de gekochte zaken ondeugdelijk zijn of de Leverancier (anderszins) tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is hij jegens Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Onder de Leverancier moet in dit
verband ook worden begrepen (rechts)personen waarvoor de Leverancier aansprakelijk is.
Opdrachtgever is, indien de Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

7.5

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de Leverancier en personeel van de
Leverancier geleden schade, tenzij die schade is te wijten aan opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtgever of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.6

De klachtplicht van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:23 B.W. (en 6:89 B.W.) zal niet
met zich meebrengen dat Opdrachtgever binnen zes maanden nadat zij een gebrek in de
prestatie van de Leverancier heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij de
Leverancier dient te protesteren. De klachttermijn gaat niet in op een eerder datum dan de
datum van aflevering aan Opdrachtgever van de verkochte zaken.

7.7

De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden op vergoeding
van schade die het gevolg is van het ondeugdelijk zijn van de gekochte zaken of het
(anderszins) tekortschieten door de Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst. Onder derden zijn in dit verband mede begrepen personeel van
Opdrachtgever en (rechts)personen die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn.

7.8

Indien de opdracht omvat of mede omvat installatie, assemblage, inbedrijfstelling of andere
door de Leverancier uit te voeren werkzaamheden, geschiedt zulks geheel voor zijn risico en
rekening, ook indien een en ander namens hem door derden – hetgeen slechts is toegestaan
na daartoe uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever te hebben verkregen - wordt
uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.12 zal de levering van de zaak / de
voltooiing van de opdracht, alsmede de overgang van het risico van de zaak eerst
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plaatsvinden op het moment dat de installatie, assemblage, inbedrijfstelling of daartoe te
verrichten werkzaamheden door de Leverancier zijn opgeleverd en door Opdrachtgever
uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.
7.9

Tenzij anders overeengekomen dient de Leverancier de door Opdrachtgever toegeleverde
grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingen en overige zaken voor verwerking of gebruik op
samenstelling en kwaliteit te controleren en te testen en alle onregelmatigheden minimaal 3
werkdagen voor verwerking of gebruik aan Opdrachtgever te melden.

7.10

Het al dan niet plaatsvinden van een keuring of ingangscontrole zal op geen enkele wijze
van invloed zijn op enige verplichting of aansprakelijkheid van de Leverancier.

8.

ARTIKEL 8 - GARANTIE

8.1

De Leverancier garandeert dat de zaken en daarbij behorende documentatie voldoen aan
alle in het land van bestemming relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere
kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid;

8.2

De Leverancier garandeert dat de zaken te allen tijde een goede en constante kwaliteit
hebben en vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten alsook van fouten of
gebreken in de aard, samenstelling, inhoud of receptuur.

8.3

Ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen is de Leverancier verplicht voor eigen
rekening en risico gebrekkige zaken binnen een redelijke termijn kosteloos door nieuwe te
vervangen, dan wel aanvullende diensten te verrichten teneinde alsnog zaken en of
documentatie te leveren die overeenstemmen met de specificaties, eigenschappen en eisen,
onverminderd overige aan Opdrachtgever toekomende rechten.

8.4

De garantietermijn duurt 12 maanden na levering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.

8.5

De Leverancier garandeert de in-, uit- en doorvoer van de af te leveren zaken naar de bekende
plaats van (eind)bestemming.

8.6

In geval van tekortkoming in de nakoming van de Leverancier van één van zijn verplichtingen
is de Leverancier gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtgever in verband daarmee
te lijden schade, gevolgschade en schade van derden daaronder begrepen. Onder de
schade wordt mede begrepen de door Opdrachtgever in redelijkheid te maken en gemaakte
(buiten) gerechtelijke kosten gemoeid met de werkzaamheden teneinde nakoming te vorderen c.q. te bewerkstelligen.
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9.

ARTIKEL 9 - BETALING

9.1

De leverancier is gehouden de Opdrachtgever een gespecificeerde en overzichtelijke factuur
ter hand te stellen waarop duidelijk wordt omschreven op welke overeenkomst en levering
deze betrekking heeft. Verder wordt hierop aangegeven de geleverde aantallen en de
stuksprijs.

9.2

Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na levering en
goedkeuring van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten en ontvangst en goedkeuring
van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.3

Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

9.4

Leverancier is verplicht om op de aan Opdrachtgever te zenden facturen het ordernummer
en artikelnummer te vermelden. Afwijking hiervan kan vertraging in de betaling veroorzaken.
Deze vertraging komt voor rekening en risico van de Leverancier.

9.5

De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen
die de leverancier is verschuldigd aan de Opdrachtgever.

10.

ARTIKEL 10 - EIGENDOM

10.1

In geval Opdrachtgever aan de Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking
stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen, blijven deze eigendom van
Opdrachtgever.
De Leverancier zal deze afgescheiden houden van de voorwerpen die toebehoren aan
hemzelf of aan derden. De Leverancier zal ze merken als eigendom van Opdrachtgever. De
Leverancier mag bovengenoemde materialen uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de
met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

10.2

Op het moment dat materialen, zoals in het vorige artikel omschreven, van Opdrachtgever
zijn verwerkt in zaken van de Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de
eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.
De Leverancier garandeert dat de zaken vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen
van derden.

10.3

De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met enige schending van de Leverancier van het in sub 2 gestelde en zal aan de
Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

10.4

Zodra de eigendom van de zaken op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever
gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of
anderszins in de macht van derden te brengen.

10.5

Indien door Opdrachtgever enige betaling wordt gedaan voor levering of oplevering gaat de
eigendom van de aan die betaling toe te rekenen zaken en / of reeds bij de Leverancier
aanwezige onderdelen of materialen ten behoeve van die zaken op het moment van betaling
over op Opdrachtgever. De leverancier is verplicht de betreffende bij hem nog aanwezige
zaken ten behoeve van Opdrachtgever te identificeren. De Leverancier zal ze merken als
eigendom van Opdrachtgever.
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ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
11.1

De Leverancier staat er voorin dat het vrije en ongestoorde gebruik van het geleverde geen
inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of enig ander recht van
derden. Hij vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden en zal alle schade die
Opdrachtgever daardoor lijdt voor zijn rekening nemen.

11.2

Specificaties, recepten, werkwijzen, ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen, teksten,
beschrijvingen, artistieke prestaties, artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop,
data, inclusief alle wijzigingen hierop en ander publiciteitsmateriaal etc. die door
Opdrachtgever worden verstrekt of in opdracht van Opdrachtgever of in verband daarmee
door of vanwege de Leverancier worden gemaakt en de intellectuele en industriële
eigendomsrechten met betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan Opdrachtgever die ook
als maker en ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of een en ander separaat
aan Opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
De Leverancier zal al datgene doen dat nodig is om Opdrachtgever gerechtigd te doen zijn
als hier bedoeld.

11.3

De Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Opdrachtgever te
gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft
dus eigendom van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 - GEHEIMHOUDING
12.1

De Leverancier is gehouden, behoudens wettelijke verplichting daartoe, alle van
Opdrachtgever afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden en niets daarvan
openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Het is de
Leverancier verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door
derden, voor zover deze informatie niet reeds publiekelijk bekend was, dan wel is geworden
anders dan door toedoen van de Leverancier.

12.2

De Leverancier is verplicht al hetgeen in het kader van een verzoek tot een aanbod, een
order en / of de uitvoering van de overeenkomst omtrent Opdrachtgever bekend wordt,
geheim te houden en van personeelsleden en derden die zij in het kader van het uitbrengen
van een aanbieding, het beoordelen van een order en voor de uitvoering van een
overeenkomst gebruikt, hetzelfde te bedingen.
Het bepaalde in dit artikel is met name -maar niet alleen- van toepassing op gegevens en
informatie met betrekking tot producten, installaties en processen die in samenwerking met
of in opdracht van Opdrachtgever door de Leverancier worden ontwikkeld.

12.3

De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam, merken en
handelsbenamingen van Opdrachtgever en haar rechten van intellectuele eigendom in
reclames, andere publicaties of voor andere doeleinden gebruiken.

12.4

De voor de Leverancier uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven na beëindiging van
de overeenkomst van kracht.
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ARTIKEL 13 - VERZEKERING
13.1

De Leverancier moet zijn aansprakelijkheid voor een voldoende bedrag verzekeren. De
Leverancier zal bovendien alle zaken, die hij van Opdrachtgever ontvangen heeft uit hoofde
van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, verzekeren tegen alle schade, welke
ook, die deze kunnen overkomen zolang zij onder zijn hoede zijn. De Leverancier zal
dienaangaande regresrecht hebben op Opdrachtgever. De Leverancier geeft Opdrachtgever
inzage in alle betreffende polissen. Desgevraagd dient hij kopieën hiervan en van het bewijs
van premiebetaling op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 14 - OVERDRACHT
14.1
14.2

De Leverancier kan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of een gedeelte
daarvan, slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen
aan een derde.
Overdracht van verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde en/of uitvoering van (een
deel van) de overeenkomst door een derde laat de aansprakelijkheid van de Leverancier
voor de juiste nakoming van de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 15 - CESSIEVERBOD / VERREKENING
15.1

Het is de Leverancier behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
verboden om zijn vorderingen op Opdrachtgever over te dragen aan derden en / of te
bezwaren met een beperkt recht.

15.2

Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de Leverancier te verrekenen
met hetgeen de Leverancier of de aan de Leverancier gelieerde vennootschappen al dan
niet opeisbaar aan Opdrachtgever schuldig is / zijn. De Leverancier is tot enige verrekening
slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

ARTIKEL 16 - OPSCHORTING, ONTBINDING
16.1

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder daartoe jegens de Leverancier tot enige schadevergoeding verplicht
te zijn, indien en zodra:
de Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens
Opdrachtgever,
de Leverancier surseance van betaling aanvraagt of het faillissement van de
Leverancier wordt uitgesproken.
beslag wordt gelegd op (een deel van) de bedrijfseigendommen van de Leverancier
of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst.
de onderneming van de Leverancier wordt stilgelegd of geliquideerd.
Sprake is van handelen van de Leverancier jegens Opdrachtgever in strijd met de
wet of de bepalingen van deze overeenkomst.
Alsdan is Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding aan de Leverancier van de pro
rata prijs voor de reeds geleverde zaken of diensten, alleen in zoverre de geleverde zaken
en / of diensten Opdrachtgever ook werkelijk tot nut strekten en / of Opdrachtgever geleverde
zaken wenst te behouden, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtgever op
schadevergoeding.
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16.2

Van niet tijdig voldoening als bedoeld in artikel 16.1 is tevens sprake indien achterstand
ontstaat op door Opdrachtgever voorschreven of ontvangen planningen of onder de
omstandigheden het vermoeden gewettigd is, dat vertraging zal optreden in de uitvoering van
enige (deel)verplichting ingevolge de overeenkomst.

16.3

Opdrachtgever heeft buiten de genoemde gevallen de bevoegdheid de overeenkomst
terstond te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de
pro rata prijs van de reeds geleverde zaken of diensten, en indien de Leverancier aantoont
daardoor schade en verlies te hebben geleden vermeerderd met een opslag van maximaal
10% van de resterende overeengekomen prijs ter vergoeding van deze schade en verlies
(gederfde winst daaronder begrepen). Iedere aanspraak van de Leverancier op nadere
aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten.

ARTIKEL 17 - OVERMACHT
17.1

Zowel de Leverancier als Opdrachtgever kan een beroep doen op overmacht. Een partij kan
zich op overmacht beroepen indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet-tijdig nakomen van de
verplichtingen die een derde jegens de Leverancier op zich heeft genomen. In geval dat een
partij zich op overmacht beroept, dient de andere partij daarvan schriftelijk, onder opgave van
redenen, welke tot de overmachtsituatie hebben geleid, in kennis te worden gesteld.

17.2

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van partijen jegens elkaar
opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen uit de
overeenkomst niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

ARTIKEL18 - PUBLICITEIT / VOLMACHT
18.1

In geval van klachten van kopers van zaken van Opdrachtgever die tot enigerlei publiciteit
leiden, geeft de Leverancier nu voor alsdan een onherroepelijke en onvoorwaardelijke
volmacht aan Opdrachtgever om ook in zijn naam en voor zijn rekening passende
maatregelen te nemen teneinde deze publiciteit te voorkomen c.q. te beperken.

18.2

Opdrachtgever is bevoegd deze volmacht over te dragen aan de koper zoals bedoeld in
artikel 18.1.

ARTIKEL 19 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
19.1

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht.

19.2

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen de Leverancier en Opdrachtgever in de eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, behoudens voor zover de sector kanton van
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de rechtbank bevoegd is. Opdrachtgever blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te
leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
19.3

Op alle relaties tussen Opdrachtgever en de Leverancier die door deze voorwaarden worden
bestreken is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen
waaronder het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

ARTIKEL 20- CONVERSIE
20.1

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend
karakter op enige bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden
gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zo veel mogelijke
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 21 VERTALINGEN
21.1

De Nederlandse tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen
daarvan.
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