ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
SYNBRA HOLDING EN DAARONDER VALLENDE BEDRIJVEN
1.

Definities

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna ook aangeduid als ‘Inkoopvoorwaarden’) zijn de volgende
definities van toepassing:
•

Afnemer

•
•
•

Aflevering
Contractprijs
Diensten

•

Goederen

•
•
•

Leverancier
Levering
Overeenkomst

•

Schriftelijk

•
•

Uitvoering
Werken

2.

Toepasselijkheid

2.1.

DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUEEL DOOR LEVERANCIER GEHANTEERDE EN/OF
KENBAAR GEMAAKTE ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN WIJST AFNEMER HIERBIJ
UITDRUKKELIJK VAN DE HAND.
Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en toekomstige
Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Afnemer en gelden dan slechts voor de specifieke Overeenkomst waarop deze
betrekking hebben.
In geval van strijdigheid tussen bepalingen opgenomen in de Overeenkomst zelf en deze
Inkoopvoorwaarden, prevaleren steeds de bepalingen uit de Overeenkomst.
In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan,
prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

de gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden, zijnde de Synbra Holding B.V. te EttenLeur (NL), danwel de dochtervennootschap van Synbra Holding B.V. waarmee
Leverancier een Overeenkomst sluit of heeft gesloten;
het feitelijk ter beschikking stellen van Goederen;
prijs die Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst;
iedere vorm van dienstverlening die Leverancier ten behoeve van Afnemer verricht of
gaat verrichten krachtens Overeenkomst;
alle roerende zaken en vermogensrechten die Leverancier aan Afnemer krachtens
Overeenkomst levert of heeft geleverd, zoals - onder meer – grondstoffen, materialen,
gereedschappen, mallen, Werken, hard- en software;
de wederpartij van Afnemer;
de te leveren of geleverde Goederen, Diensten en/of Werken;
de tussen Afnemer en Leverancier gesloten of te sluiten verbintenis betreffende de
Levering. Tot de Overeenkomst behoren uitdrukkelijk ook de raamovereenkomsten die
Afnemer en Leverancier hebben gesloten, alsmede alle afzonderlijke opdrachten die
uit die raamovereenkomsten voortvloeien waarmee ook elke in dat kader verstrekte
opdracht als een aparte overeenkomst te geleden heeft;
per brief, alsmede per fax, e-mail, EDI (Electronic Data Interchange), internet of ander
elektronisch medium;
het verlenen van de Diensten en/of het uitvoeren van Werken;
het krachtens Overeenkomst tot stand brengen en opleveren van een werk van
stoffelijke aard;

3.

Totstandkoming Overeenkomst

3.1.

Een Overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen Afnemer en Leverancier slechts tot stand indien:
i.
Afnemer een aanbieding van Leverancier Schriftelijk heeft aanvaard;
ii.
Leverancier een orderformulier van Afnemer ondertekend aan Afnemer heeft geretourneerd of er
feitelijk uitvoering aan geeft; of
iii.
Leverancier een bestelling van Afnemer Schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging
waarbij deze orderbevestiging niet afwijkt van de aanvraag of order van Afnemer.
De onder i t/m iii genoemde handelingen van Afnemer zijn slechts geldig indien gedaan door een daartoe
bevoegd persoon.
Afwijkingen in de orderbevestiging van Leverancier ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling of order,
daaronder inbegrepen de eventuele toepasselijkheid van algemene (verkoop)voorwaarden van
Leverancier en het van de hand wijzen van deze Inkoopvoorwaarden, accepteert Afnemer niet. Afnemer
wijst in elk geval ook hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier
van de hand. Afnemer is slechts gebonden aan afwijkingen waarvoor zij zich uitdrukkelijk Schriftelijk
akkoord heeft verklaard.
Afnemer behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen,
wanneer Leverancier deze niet binnen twee weken na ontvangst van de bestelling Schriftelijk heeft
bevestigd middels een orderbevestiging of er feitelijk uitvoering aan heeft gegeven.
Afnemer is te allen tijde bevoegd een uitnodiging tot het doen van een aanbod of andere
rechtshandelingen in te trekken en om onderhandelingen met Leverancier af te breken zonder opgave van

3.2.

3.3.
3.4.
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redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden een overeenkomst
te sluiten of onderhandelingen voort te zetten.
3.5.
Een aanbod van Leverancier is onherroepelijk tenzij anders Schriftelijk aangegeven.
3.6.
Indien Leverancier prestaties verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke
Overeenkomst of opdrachtbevestiging van Afnemer te hebben ontvangen, dan doet zij dat voor eigen
rekening en risico ook de kosten voortvloeiend uit het opstellen en uitbrengen van een aanbieding blijven
voor rekening van Leverancier.
3.7.
Bij raamcontracten of overeenkomsten op afroep komt de (deel)Overeenkomst tot stand telkens op het
moment dat de order voor een (deel)prestatie, binnen het kader van de desbetreffende Overeenkomst,
door Afnemer Schriftelijk is verstrekt.
3.8.
Indien Leverancier bij de Uitvoering van de Overeenkomst gebruikt maakt van door Afnemer ter
beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst. Indien in de
Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, dan dient
Leverancier deze te kennen, tenzij Leverancier Afnemer van het tegendeel in kennis stelt. Afnemer zal
Leverancier dan alsnog over deze voorschriften nader informeren.
3.9.
Certificaten, attesten, certificaten van oorsprong, paklijsten, instructieboeken, handleidingen etc, een en
ander in de taal zoals door Afnemer aangegeven, maken deel uit van de Overeenkomst.
3.10. Leverancier zal Afnemer kosteloos alle informatie verstrekken die Afnemer in verband met de
Overeenkomst redelijkerwijs nodig acht.
3.11. Met de totstandkoming van de Overeenkomst zegt Leverancier toe dat hij zich voldoende heeft
geïnformeerd over hetgeen van hem op basis van de Overeenkomst wordt verwacht en waarvoor de te
leveren Goederen, Werken en/of Diensten zullen worden gebruikt voor Afnemer, tussenschakels en
eindklanten en dat hij in staat is om hieraan te voldoen.

4.

Contractprijs, facturering en betaling

4.1.

De Contractprijs is in de Overeenkomst vastgelegde valuta, exclusief omzetbelasting, vast, en geschiedt
op basis Delivery Duty Paid (zoals bedoeld in de laatste versie van de Incoterms op het moment van de
bestelling of order) en dus inclusief alle kosten voor Uitvoering van de Overeenkomst, waaronder
begrepen kosten voor accijnzen, heffingen, transport, verzekering, verpakking en eventuele terugneming
van verpakkingen, evenals de kosten voor in- en uitvoer van de desbetreffende zaken en de kosten
wegens buitenlandse betalingen. Het voorgaande is anders indien de Overeenkomst de omstandigheden
vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en de wijze bepaalt waarop dan aanpassing plaatsvindt;
4.2.
Wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van bouwstoffen,
hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, belastingen, heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die na de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden,
komen voor rekening van Leverancier.
4.3.
Betaling van de factuur geschiedt binnen 40 dagen einde maand na acceptatie van Aflevering en na
correctie facturering, tenzij een andere betalingstermijn Schriftelijk is overeengekomen.
4.4.
Afnemer is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de Goederen en/of
Diensten constateert of in de eventuele montage c.q. installatie daarvan.
4.5.
Afnemer heeft het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met opeisbare schulden, uit welke hoofde
dan ook, van Leverancier op Afnemer of haar dochtermaatschappijen.
4.6.
Betaling van de factuur houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de Uitvoering van de
Overeenkomst terug te komen.
4.7.
Bij niet-tijdige betaling nakoming dient Afnemer in gebreke te worden gesteld. Indien Afnemer rente
verschuldigd is, is deze gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW en is er geen rente op
rente verschuldigd.
4.8.
In geval van vooruitbetaling kan Afnemer, alvorens over te gaan tot betaling, verlangen dat Leverancier
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stelt door een in Nederland gevestigde bank, ten
einde zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van de verplichtingen van Leverancier. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Afnemer bij vooruitbetaling een betalingskorting van 3%
hanteren en in mindering brengen op het vooruit te betalen bedrag, tenzij een andere korting Schriftelijk is
overeengekomen. Het recht van Leverancier om te verrekenen of op te schorten is nadrukkelijk uitgesloten
(ook op andere gronden dan niet-tijdige betaling).
4.9.
Indien Leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarvoor Afnemer een bedrag
vooruit heeft betaald, is Leverancier gedurende de termijn dat de tekortkoming duurt over het door
Afnemer vooruitbetaalde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4.10. Bij Levering van een project zal Leverancier een zodanige administratie voeren dat de werkelijke
loonkosten kunnen worden vastgesteld. Deze loonkosten dienen op de factuur te worden gespecificeerd.
Afnemer heeft de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een gedeelte van de Contractprijs te
betalen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betrokken Bedrijfsvereniging en
Belastingdienst. Dit gedeelte zal het bedrag betreffen waarvoor Afnemer naar haar inschatting op grond
van de “Wet Ketenaansprakelijkheid”, "Wet Inlenersaansprakelijkheid" of andere regelgeving hoofdelijk
aansprakelijk is. Leverancier zal Afnemer vrijwaren tegen iedere aanspraak van de Bedrijfsvereniging of
de Belastingdienst, sociale verzekeringsinstanties of andere derden terzake.
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5.

Wijzigingen

5.1.

Afnemer is te allen tijde gerechtigd om de omvang van de Levering te wijzigen, ook indien dit meer- of
minderwerk oplevert. Afnemer is bevoegd om tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke
betreffende de Levering te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk overeengekomen.
Indien een wijziging als in het voorgaande lid bedoeld naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft
voor de overeengekomen Contractprijs en/of het overeengekomen tijdstip van Aflevering, zal Leverancier
Afnemer, alvorens de wijziging door te voeren, hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8
kalenderdagen na datum van kennisgeving van de wijziging, Schriftelijk informeren, bij gebreke waarvan
de wijziging geen gevolgen zal hebben voor hetgeen was overeengekomen. Indien de door Leverancier
genoemde gevolgen voor de Contractprijs en/of het tijdstip van Aflevering naar het oordeel van Afnemer
onredelijk zijn, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn
Bij meerwerk dient Leverancier een schriftelijke offerte uit te brengen met betrekking tot de prijs en de
termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door Leverancier te verrichten
werkzaamheden. Meer- en minderwerk aanvaardt Afnemer slechts, indien dit Schriftelijk is
overeengekomen met een daartoe door Afnemer geautoriseerde persoon. Tot meerwerk worden in ieder
geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had
kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen Levering en functionaliteit(en) te kunnen leveren
of die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier.

5.2.

5.3.

6.

Plaats en tijdstip van Uitvoering en Levering

6.1.
Uitvoering
6.1.1. Uitvoering dient te geschieden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, bij gebreke
waarvan Afnemer de plaats en het tijdstip bepaalt na voorafgaand overleg met Leverancier. Het tekenen
voor ontvangst van de Goederen en/of Diensten door Afnemer houdt op geen enkele wijze afstand van
zijn rechten in, noch een goedkeuring of erkenning dat de Goederen en/of Diensten aan de Overeenkomst
beantwoorden.
6.2.
Aflevering
6.2.1. Aflevering van de Goederen geschiedt “DDP (Delivery Duty Paid, ‘franco’), volgens de laatste versie van
de Incoterms op het moment van de bestelling of order onverminderd hetgeen is bepaald in deze
voorwaarden, op het door Afnemer aangegeven adres, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.
6.3.
Wijziging van Aflevering of Uitvoering
6.3.1. Leverancier is slechts bevoegd om deelleveringen van Goederen of de Uitvoering in delen te verrichten,
indien deze met Afnemer zijn overeengekomen en niet leiden tot een verhoging van de kosten voor
Afnemer. Afnemer heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen, voor rekening en risico
van Leverancier te retourneren.
6.3.2. Eerdere Aflevering of Uitvoering dan overeengekomen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Afnemer en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalings- of
garantietermijn.
6.3.3. Afnemer heeft het recht de Levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken voor eigen risico
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
Leverancier kan slechts de eventuele hiermee gepaard gaande kosten in rekening brengen bij Afnemer.
Leverancier dient vooraf een specificatie van en onderbouwing te overleggen van deze kosten.
6.4.
Niet tijdige nakoming
6.4.1. De overeengekomen levertijden en tijden van Uitvoering zijn vast en fataal en gelden voor de gehele
Levering, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. Bij niet tijdige Aflevering is
Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en staat het Afnemer, onverlet latend zijn overige
rechten, vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of schadevergoeding te
vorderen.
6.4.2. Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, dan dient Leverancier Afnemer
hiervan onverwijld in kennis te stellen en dit ook Schriftelijk te bevestigen onder vermelding van de
oorzaak en de vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem getroffen en nog te treffen
maatregelen.
6.4.3. Indien Leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is Afnemer
bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Leverancier een boete op te leggen van 1% van
de Contractprijs van de Levering per kalenderweek of een deel van een kalenderweek overschrijding, tot
maximaal 10%, welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of
verrekenen van deze boete laat de overige rechten van Afnemer, waaronder het recht op nakoming,
schadevergoeding en ontbinding onverlet.

7.

Verpakking, opslag en verzending

7.1.

Tenzij anders Schriftelijk overeenkomen, dient Leverancier:
i.
alle door hem te leveren Goederen deugdelijk te verpakken en deze op een zodanige wijze te
verpakken en te conserveren dat de Goederen schadevrij kunnen worden vervoerd en/of
opgeslagen;
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ii.

7.2.

7.3.

7.4.

voor eigen rekening en risico een overeenkomst te sluiten voor de opslag en het vervoer van de
Goederen naar de plaats van Aflevering en daarbij zorg te dragen voor een adequate verzekering;
iii.
op eigen kosten in verpakking te voorzien die vereist is voor de Aflevering van de Goederen;
iv.
de zending te merken met het bestel- en/of referentienummer van Afnemer, het aantal colli alsmede
met de correcte NAW gegevens van het afleveradres;
v.
de Levering te voorzien van een paklijst met daarin vermeld de inhoud van de zending.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, waaronder schade aan de Goederen zelf, veroorzaakt door
onvoldoende verpakking en/of onvoldoende conservering, alsmede voor alle schade die door de opslag
en/of het vervoer van de Goederen aan de Goederen wordt veroorzaakt. In een dergelijk geval heeft
Afnemer het recht om de Goederen voor rekening en risico van Leverancier te retourneren.
Indien sprake is van leenemballage dan dient dit duidelijk door Leverancier te zijn aangegeven. In alle
andere gevallen gaat het eigendom van de verpakking op het moment van Aflevering over op Afnemer.
Leenemballage kan Afnemer voor rekening en risico van Leverancier retour zenden naar een door
Leverancier op te geven adres. Indien Leverancier geen adres opgeeft, is Afnemer gerechtigd de
leenemballage voor rekening en risico van Leverancier te zenden naar het adres van Leverancier.
Leverancier verplicht zich om voor eigen rekening en risico het door Leverancier gebruikte verpakkingen/of transportmateriaal terug te nemen. Afnemer is tevens gerechtigd dit voor rekening van Leverancier
aan deze te retourneren. Door Afnemer ter beschikking gestelde leenverpakking wordt door Leverancier
als een goed huisvader verzorgd en verzekerd en op eerste verzoek van Afnemer voor rekening en risico
van Leverancier aan Afnemer geretourneerd.

8.

Garantie, kwaliteit en hoedanigheid Levering

8.1.

Leverancier garandeert dat de Levering aan de Overeenkomst beantwoord en dus de eigenschappen
bezit:
i.
die Afnemer op grond van de Overeenkomst mocht verwachten;
ii.
die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn;
iii.
waarvan Afnemer de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen;
iv.
die nodig zijn voor een bijzonder gebruikt dat bij de Overeenkomst is voorzien.
Leverancier garandeert dat Levering geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is en dat dit voldoet
aan de in Nederland geldende wettelijke eisen, de van toepassing zijnde (internationale)
overheidsvoorschriften en aan de gangbare normen en standaarden;
Leverancier garandeert dat de Levering qua maatvoering, hoeveelheid en kwaliteit exact aan de
Overeenkomst voldoet en dat de Levering vrij is van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten.
Leverancier verplicht zich in geval van een Levering van additieven, chemicaliën, chemische hulpstoffen
en toeslagstoffen dat de Aflevering uit één (1) batch en/of lotnummer bestaat, tenzij dit vooraf expliciet met
Afnemer Schriftelijk is afgestemd en door Afnemer is geaccepteerd. In het geval dat een Aflevering
bestaat uit meerdere afzonderlijke verpakkingseenheden, dan dient elke afzonderlijke eenheid
ondubbelzinnig traceerbaar te zijn en voorzien van markeringen waaruit dit blijkt, hetgeen ook op de
vrachtbrief tot uiting dien te komen (inclusief gewicht per eenheid);
Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen,
vergunningen of licenties die voor de Uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van
de daarin gestelde voorwaarden alsmede dat bij de Uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving in acht neemt.
Leverancier garandeert dat reserveonderdelen beschikbaar zijn gedurende de normale levensduur van de
Goederen of, indien deze periode langer is, zolang als overeengekomen.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

9.

Keuring, inspectie en beproeving: Acceptatie

9.1.
Keuring, inspectie en beproeving vooraf
9.1.1. Afnemer is gerechtigd (maar niet verplicht) om de Levering voorafgaande aan Aflevering en/of Uitvoering
op elk gewenst tijdstip binnen de normale werktijden zowel tijdens de productie, bewerking en opslag te
(laten) keuren, inspecteren en/of te beproeven. Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking
te verlenen.
9.1.2. Leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen rechten ontlenen en houdt geen erkenning
in dat de Levering voldoet aan de verstrekte garanties of aan de Overeenkomst beantwoordt.
9.2.
Acceptatie
9.2.1. Afnemer heeft het recht de Levering bij Aflevering op de overeengekomen plaats te keuren/inspecteren/beproeven voorafgaand aan acceptatie.
9.2.2. Het tekenen voor ontvangst van de Levering door Afnemer houdt op geen enkele wijze afstand van de
rechten van Afnemer in, noch een Acceptatie dat de Levering aan de Overeenkomst beantwoord.
9.3.
Afkeur
9.3.1. Indien Afnemer de Levering afkeurt, stelt Afnemer Leverancier hiervan in kennis en kan Afnemer naar
keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst. Een en
ander laat de rechten van Afnemer op schadevergoeding onverlet. Indien Afnemer de Overeenkomst
ontbindt, zal Afnemer de Levering pas retourneren aan Leverancier op het moment dat Leverancier aan
haar ongedaanmakingsverplichtingen heeft voldaan. Tot die tijd bewaart Afnemer de Levering voor
rekening en risico van Leverancier.
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9.3.2. Afnemer zal Leverancier binnen bekwame tijd na ontdekking van enig gebrek of non-conformiteit
schriftelijke kennis geven van zijn klacht, waarbij 2 maanden na ontdekking in ieder geval geacht wordt
binnen bekwame tijd te zijn.

10.

Risico- en eigendomsovergang

10.1. De Levering is voor rekening en risico van Leverancier tot deze op de overeengekomen plaats van
Aflevering is aangekomen en door Afnemer Schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoegde
persoon onder vermelding van diens naam. De eigendom van de Levering gaat op het moment van
Aflevering over op Afnemer. Ingeval Afnemer betalingen voor Aflevering verricht, gaat de eigendom ten
belope van het betaalde bedrag op Afnemer over op het moment van deze betalingen.
10.2. Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers, tekeningen en dergelijke die Leverancier ten
behoeve van de Levering aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat deze artikelen bij
Leverancier worden toegeleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht door Afnemer aan Leverancier ter
beschikking te zijn gesteld.
10.3. Indien Afnemer zaken aan Leverancier ter beschikking stelt of verstrekt ten behoeve van de Levering,
zoals grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software
en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van Afnemer. Het eigendom van de Goederen waarin
deze materialen van Afnemer zijn verwerkt, gaat reeds over op Afnemer op het moment dat deze zaken
geleverd worden bij Leverancier.
10.4. Leverancier houdt de in het vorige lid genoemde zaken, duidelijk als eigendom van Afnemer gemerkt, als
bruiklener voor eigen rekening in goede staat en draagt het risico voor verlies of ondergang van deze
zaken. Leverancier is gehouden om voor eigen rekening voor verzekering van deze zaken zorg te dragen
gedurende de tijd dat hij deze onder zich heeft (verzekering inclusief opzichtdekking). Leverancier zal deze
zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van de Overeenkomst. Leverancier zal deze zaken
onverwijld voor eigen rekening aan Afnemer retourneren, nadat de Overeenkomst is uitgevoerd of een
einde heeft genomen.

11.

Intellectuele eigendomsrechten; licenties

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de Uitvoering van Levering door
Leverancier, zijn personeel of derden die Leverancier bij de Uitvoering van de Overeenkomst heeft
betrokken, komen bij Afnemer te rusten. Voor zover nodig draagt Leverancier hierbij zonder enig
voorbehoud over aan Afnemer, welke overdracht Afnemer hierbij aanvaardt, alle zodanige (toekomstige)
intellectuele eigendomsrechten. Op eerste vordering van Afnemer is Leverancier verplicht alles te
verrichten wat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten.
11.2. Indien op de Levering of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten die niet
krachtens artikel 11.1 bij Afnemer komen te rusten, verkrijgt Afnemer daarvan kosteloos het gebruiksrecht
door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie.
11.3. Leverancier garandeert dat de Levering geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van
derden.
11.4. Leverancier vrijwaart Afnemer voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en
zal aan Afnemer alle als gevolg daarvan door haar geleden schade vergoeden.
11.5. Alle intellectuele eigendomsrechten die Afnemer voor het sluiten van de Overeenkomst heeft, blijven
berusten bij Afnemer.

12.

Garantie

12.1. Indien de Levering binnen de garantietermijn niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikelen 8 van deze
Inkoopvoorwaarden, zal Leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Afnemer
de Levering binnen twee weken vervangen, herstellen of heruitvoeren, onverminderd de verder aan
Afnemer volgens de wet toekomende rechten.
12.2. Onder vervangen, herstellen of heruitvoeren zoals in dit artikel genoemd dient te worden verstaan alle
noodzakelijke verrichtingen, leveringen en daarmee gemoeide kosten teneinde de Levering en hetgeen
daarmee is verbonden of verband houdt, terug te brengen in de oorspronkelijke, niet gebrekkige, staat.
12.3. Blijft Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft Afnemer het recht
om, voor rekening van Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstellen of heruitvoering, al dan niet
met behulp van derden. Afnemer zal Leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk vooraf
in kennis stellen.
12.4. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een garantietermijn die gelijk is aan de te
verwachten levensduur van desbetreffende Levering die in ieder geval één jaar is.
12.5. De garantietermijn zal worden verlengd met de periode waarin Levering niet heeft voldaan artikel 8 van
deze Inkoopvoorwaarden.
12.6. Ingeval van vervanging, herstel of heruitvoering gedurende de garantietermijn zal voor deze zaken en voor
alle andere zaken die als gevolg van het defect niet bruikbaar waren, een nieuwe garantietermijn ingaan
vanaf het tijdstip van ingebruikname of -neming na vervanging, herstel of heruitvoering.
12.7. Leverancier garandeert voorts dat de Levering onbezwaard worden geleverd en dat derden geen rechten
met betrekking tot deze Goederen hebben en voorts dat de Levering geen inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
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13.

Aansprakelijkheid

13.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Afnemer lijdt als gevolg van aan Leverancier
toerekenbare niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van schending van
enige andere contractuele of niet contractuele verplichting. Leverancier zal Afnemer vrijwaren tegen elke
vordering van derden dienaangaande.
13.2. Leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid en overige op normale voorwaarden verzekerbare
risico’s in zijn bedrijfsvoering, zoals daar zijn CAR-verzekeringen, Transport- en/of Montageverzekeringen,
verzekeren en verzekerd houden. Onverminderd eventuele aanspraken op verzekeringen van
Leverancier, blijft Leverancier jegens Afnemer aansprakelijk zoals genoemd in dit artikel en ontslaat dit
Leverancier niet van haar verplichtingen. Leverancier cedeert hierbij aan Afnemer bij voorbaat alle
aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade waarvoor
Leverancier jegens Afnemer aansprakelijk is.
13.3. Overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen van Leverancier gelden niet ten aanzien van (i) opzet of
grove schuld van Leverancier, diens werknemers, toeleveranciers, onderaannemers of degenen voor wie
hij kwalitatief aansprakelijk is, (ii) vrijwaringen en (iii) ten aanzien van schendingen van hoofdverplichtingen
en/of garanties.
13.4. Afnemer, ondergeschikten van Afnemer noch degene die anderzijds in opdracht van Afnemer werkzaam
zijn, zijn aansprakelijk voor enige schade die Leverancier lijdt direct of indirect verband houdend met een
tussen partijen bestaande rechtsbetrekking of met de Uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht de
rechtsgrond.

14.

Ontbinding

14.1. Onverminderd de aan Afnemer verder toekomende rechten, is Afnemer onder andere gerechtigd de
Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke
verklaring te ontbinden indien:
i.
Leverancier tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
ii.
Leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn
bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn
vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
iii.
afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring.
14.2. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Leverancier. De zaken staan dan ter
beschikking van Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. Leverancier zal hetgeen reeds
door Afnemer is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk restitueren.
14.3. Indien naar het oordeel van Afnemer gegronde reden bestaat om te vrezen dat Leverancier haar
verplichtingen niet tijdig zal nakomen, is Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van Afnemer,
terstonds genoegzame en in de door Afnemer gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige
nakoming van al haar verplichtingen.
14.4. Afnemer is voorts gerechtigd, in geval van Diensten, de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn

15.

Geheimhouding en verbod op openbaarmaking

15.1. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige
bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming
van Afnemer.
15.2. Leverancier is, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van het
bestaan van en de inhoud van de Overeenkomst en alle van Afnemer ontvangen gegevens, en zal de door
hem bij de Uitvoering betrokken werknemers en/of derden desgevraagd Schriftelijk tot eenzelfde
geheimhouding verplichten.
15.3. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen heeft Afnemer het recht de alle overeenkomsten
met Leverancier zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is aansprakelijk voor alle eventueel als gevolg van deze overtreding
door Afnemer geleden schade.

16.

Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
16.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht.
16.3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Afnemer is gevestigd.
Etten-Leur, 1 november 2011
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