Algemene inkoopvoorwaarden van HortiMaX B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN HORTIMAX B.V.
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag
(nr. ) en bij de Rechtbank in Den Haag (nr. 85/2009).
1.2 In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
Koper: HortiMaX B.V. te Pijnacker, inschrijvingsnummer KvK 27217164, of ieder ander
die deze inkoopvoorwaarden van toepassing heeft verklaard;
Leverancier: de aanbieder en leverancier van Producten;
Product: het door Leverancier aan Koper aangeboden, verkochte respectievelijk
geleverde goed of dienst en/of (bijbehorende) verrichte werkzaamheden;
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Koper en Leverancier betreffende de
verkoop en levering van Producten waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
1.4 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
uitvoering van de Overeenkomsten met Leverancier, alsmede op alle overige
rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Koper en Leverancier, en maken
onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.
1.5 Afwijkende of aanvullende bedingen op deze inkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht
indien deze schriftelijk door Koper zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende
overeenkomst.
1.6 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Leverancier zijn niet van
toepassing. Deze inkoopvoorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane
mondelinge en/of schriftelijke mededelingen, voorstellen, garanties en toezeggingen, en
alle andere eerdere algemene voorwaarden van Koper en alle andere (eerdere)
(inkoop)voorwaarden van Leverancier. Andere algemene voorwaarden dan de
onderhavige worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van
toepassing.
1.7 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de
gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van inwerkingtreding van de
wijziging tussen Koper en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst.
1.8 Voorwaarden en/of bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze
algemene voorwaarden voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.
1.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
en zullen Koper en Leverancier in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.
ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
2.1 Aanvragen voor een offerte binden Koper niet en gelden als een uitnodiging tot het doen
van een aanbod.
2.2 Een mondelinge of schriftelijke offerte van Leverancier is een bindend en onherroepelijk
aanbod.
2.3 Een aanbod van Koper bindt Koper slechts indien en voor zover dit aanbod schriftelijk is
gedaan.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover (I) Koper de offerte van
Leverancier schriftelijk of elektronisch accepteert (II) Leverancier schriftelijk of
elektronisch binnen 8 werkdagen na dagtekening het aanbod of de wijzigingsorder van
Koper onvoorwaardelijk accepteert.
2.5 Bij raamovereenkomsten komen de Overeenkomsten per (deel)levering, binnen het kader
van de raamovereenkomst, tot stand.
2.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Koper ter
beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften, en dergelijke maken deze deel uit van de
overeenkomst.
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2.7

Doorgang van de levering door c.q. opdracht aan Leverancier is afhankelijk van doorgang
van de levering door c.q. opdracht aan Koper door de opdrachtgever van Koper, zonder
dat daaruit zijdens Koper jegens Leverancier enige aansprakelijkheid voor kosten of
schade kan ontstaan.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
3.1 De overeengekomen prijzen voor de Producten luiden in Euro, of een nader (eenzijdig)
door Koper te bepalen valuta c.q. muntsoort
3.2 Prijzen kunnen niet - om welke reden dan ook - worden verhoogd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Koper. Onder prijsverhogingen als hier bedoeld worden ook
verstaan verhogingen in verband met verhoging van de aan de uitvoering van de
Overeenkomst verbonden kosten, zoals maar niet uitsluitend gestegen loonkosten,
inkoopprijzen, vrachttarieven, valutakoersen (bijv. schommelingen of wijzigingen), in- en
uitvoerrechten, accijnzen, belastingen, ongeacht of zodanige verhoging van
overheidswege is opgelegd of toegestaan.
ARTIKEL 4. LEVERING
4.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de op de dag van
totstandkoming van de overeenkomst meest recente uitgave van "Incoterms", uitgegeven
door de Internationale Kamer van Koophandel, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Levering geschiedt stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen
termijn middels af- en/of oplevering op de plaats van het magazijn van Koper, dan wel
een nader door Koper aangeduide locatie, dit ook bij een levering vanuit een ander land
dan Nederland en dan conform levering Deliverd Duty Paid (DDP). Leverancier is in alle
gevallen verantwoordelijk voor het transport, waartoe Leverancier zich verplicht ter zake
van de Producten een desbetreffende deugdelijke verzekering op eigen kosten af te
sluiten. Leverancier is derhalve verplicht, in afwijking en aanvulling op de DDP-term, de
Producten te verzekeren tegen voorkomende risico’s, zoals maar niet gelimiteerd tot
verlies, diefstal en schade.
4.3 Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar
behoren zal plaats vinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Koper
onder vermelding van redenen en omstandigheden. Onverminderd het recht van Koper
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, overleggen partijen of, en zo ja, op welke
wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van Koper kan worden geregeld.
4.4 Indien Koper Leverancier verzoekt de levering uit te stellen zal leverancier de Producten
op eigen kosten opslaan, beveiligen en verzekeren.
4.5 Leverancier zal ervoor zorgdragen dat gegevens die nodig zijn voor een juist en veilig
gebruik (waaronder onderhoud) van de geleverde Producten, duidelijk en in de
Nederlandse taal op het product zijn aangebracht of, indien dat niet mogelijk is, op een
daarbij gevoegde instructie.
4.6 Levering omvat tevens:
a)
levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 7;
b)
levering van een document, waarin een omschrijving van de geleverde Producten,
de hoeveelheid en/of het aantal en het ordernummer is opgenomen;
c)
levering van alle bijbehorende documenten, zoals tekeningen, kwaliteitscertificaten,
keurings- en garantiecertificaten, onderhoudshandleidingen, instructieboekjes,
handleidingen en alle wettelijke verplichte documenten en productinformatie;
d)
levering van alle bijbehorende accessoires en teruggave van alle informatie in geval
dat Koper die in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier heeft verstrekt.
Alle hiervoor bedoelde documenten en dergelijke dienen in een voor Koper begrijpelijke
taal te zijn opgesteld.
e) Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een deellevering.
f) Keuring, controle en/of beproeving van Producten, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 houdt levering noch afname, noch risico-overgang in.
4.7 Een overeengekomen (op-/af)leveringstermijn heeft te gelden als een fatale termijn. Bij
overschrijding van de (op-/af)leveringstermijn verbeurt Leverancier jegens Koper terstond
en zonder enige formaliteit een boete van € 150,00 per dag, een dagdeel daaronder
begrepen, dat de vertraging voortduurt en is Leverancier gehouden om alle
vertragings(schade) van Koper te vergoeden (waaronder ook boete en/of vergoedingen
die Koper verschuldigd is aan haar opdrachtgever). De door Leverancier verschuldigde
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boete en/of schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen Koper Leverancier
verschuldigd is.
ARTIKEL 5. VERPAKKING EN VERZENDING
5.1 De Producten dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform de overeengekomen
voorschriften van Koper te worden gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van
levering in goede staat bereiken. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door onvoldoende verpakking en/of verkeerd of niet merken. Verpakking dient aan alle
wettelijke vereisten op het gebied van milieu en veiligheid te voldoen en dient zodanig te
zijn samengesteld dat zij het milieu zo min mogelijk belast.
5.2 Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom van Koper.
Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Leverancier worden gekenmerkt.
5.3 Koper heeft altijd het recht emballage op zijn kosten aan Leverancier te retourneren.
5.4 Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier
naar een door deze op te geven bestemming.
ARTIKEL 6. EIGENDOMS- EN RISICO-OVERGANG
6.1 Het eigendom van de Producten gaat op Koper over op het moment van levering.
6.2 Koper is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de Producten
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal
plaatsvinden. Leverancier zal alsdan de Producten voor eigen rekening afgezonderd en
duidelijk herkenbaar aanduiden als eigendom van Koper, beveiligen en alle maatregelen
treffen om kwaliteitsvermindering tegen te gaan. Voorts zal Leverancier Koper vrijwaren
en schadeloosstellen voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
6.3 Het risico voor verlies van of schade aan zaken gaat over op Koper bij levering van de
Producten nadat Koper de desbetreffende vervoersdocumenten voor ontvangst heeft
getekend. Indien er een bedrijfsklare opstelling van de door Koper bestelde Producten is
overeengekomen, dan gaat het risico over op het moment van bedrijfsklare oplevering
dan wel, indien oplevering na acceptatie door Koper werd overeengekomen, nadat het
acceptatieprotocol door beide partijen is ondertekend. Indien Producten door Koper niet
worden geaccepteerd, blijft het risico bij Leverancier.
ARTIKEL 7. HULPMIDDELEN EN HULPPERSONEN
7.1 Door Koper ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Koper door leverancier
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties
en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Koper respectievelijk worden eigendom
van Koper op het moment van aanschaf of vervaardiging.
7.2 Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen, voor eigen rekening,
te merken als herkenbaar eigendom van Koper, deze in goede staat te houden en voor
haar rekening te verzekeren tegen alle risico's zolang leverancier ten aanzien van die
hulpmiddelen als houder optreedt.
7.3 De hulpmiddelen zullen op eerste verzoek van Koper aan Koper ter beschikking worden
gesteld dan wel tegelijkertijd met de laatste levering van de Producten waarop de
hulpmiddelen betrekking hebben.
7.4 Hulpmiddelen die door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt, worden op eerste verzoek van Koper ter goedkeuring aan Koper voorgelegd.
7.5 Verandering aan of afwijking van de door Koper ter beschikking gestelde of
goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Koper.
7.6 Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig
ander doel dan de levering aan Koper, tenzij Koper hiertoe vooraf schriftelijk toestemming
heeft verleend.
7.7 Uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper, kan Leverancier bij de
uitvoering van haar werk gebruik maken van een of meerdere derden c.q. hulppersonen.
Leverancier draagt ter zake van voornoemde derden c.q. hulppersonen zelf zorg voor en
is verantwoordelijk voor de benodigde voorgeschreven documenten, verklaringen,
inschrijvingen, registratie(s) en ook afdracht van sociale verzekeringspremies en
loonheffingen etc. en Leverancier vrijwaart Koper bij voorbaat tegen aanspraken of
vorderingen van derden ter zake en zal Koper schadeloos stellen.
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ARTIKEL 8. GOEDKEURING, TOESTEMMING
8.1 De door Koper ter zake van enig feit aan Leverancier verleende goedkeuring of
toestemming, als bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat Leverancier nimmer van haar
verplichtingen uit de overeenkomst.
ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN
9.1 Koper is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren
Producten worden / wordt gewijzigd en/of dat meer- respectievelijk minderwerk wordt
verricht door Leverancier. Koper is bevoegd modificaties aan te brengen in de
tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te
leveren Producten.
9.2 Indien zulks naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
vaste prijs en/of levertijd zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Koper
hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving
van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.
9.3 Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Koper onredelijk
zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft Koper het recht de
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn.
9.4 Indien bij een dergelijke ontbinding op het moment van het in lid 1 van dit artikel
genoemde verlangen bepaalde Producten reeds in productie zijn genomen, worden door
Koper tegen kostprijs de directe materiaalkosten vergoed, indien Leverancier aantoont
dat de desbetreffende Producten niet elders bruikbaar kunnen zijn. Een ontbinding op
grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op verdere vergoeding van
enigerlei schade.
9.5 Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of
schriftelijke toestemming van Koper.
ARTIKEL 10. BETALING
10.1 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en
goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie,
tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten.
10.2 Koper is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van
eigendomsoverdracht te verlangen dat leverancier voor haar rekening een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Koper
acceptabele bankinstelling om de nakoming van haar verplichtingen zeker te stellen.
10.3 Betaling door Koper houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
10.4 Koper is te allen tijde bevoegd, bedragen die Koper en/of enige tot haar groep behorende
rechtspersoon of onderneming aan Leverancier verschuldigd is, te verrekenen met al
hetgeen Koper en/of enige tot haar groep behorende rechtspersoon of onderneming te
eniger tijd al dan niet opeisbaar van Leverancier heeft of zal hebben te vorderen. Partijen
beogen hiermee uitdrukkelijk af te wijken van art. 6:127 lid 3 BW.
10.5 Koper is te allen tijde bevoegd, de betaling van de bedragen die Koper en/of enige tot
haar groep behorende rechtspersoon of onderneming aan Leverancier verschuldigd is,
op te schorten indien leverancier tekort schiet jegens Koper en/of enige tot haar groep
behorende rechtspersoon of onderneming in de nakoming van enige op Leverancier
rustende verplichting.
ARTIKEL 11. KWALITEIT, GARANTIE, KEURING
11.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst
en aan de laatste stand van de wetenschap en techniek en dat de Producten beschikken
over de eigenschappen die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn
voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de Europese en Nederlandse
wet- en regelgeving, richtlijnen, verordeningen en overige overheidsvoorschriften,
alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
11.2 In aansluiting op het vorige lid zijn in voorkomende gevallen eveneens de desbetreffende
normvoorschriften (zoals uit de ISO-serie), zoals deze gelden op het moment van het
sluiten van de overeenkomst, van toepassing. Indien en voorzover voornoemde
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11.3

11.4

11.5
11.6
11.7
11.8

11.9
11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

normvoorschriften van toepassing zijn, zal Leverancier, in het kader van een goede
kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing, de overeenkomst overeenkomstig deze
voorschriften uitvoeren, tenzij Leverancier hiertoe niet in staat is of een wettelijke regeling
zich hiertegen verzet.
Keuring, controle en/of beproeving door Koper of door daartoe door Koper aangewezen
personen of instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens
of na de levering.
Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Producten worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen,
controles en beproevingen en verstrekt voor haar rekening de benodigde documentatie
en inlichtingen.
Leverancier stelt Koper zonodig tijdig van te voren op de hoogte van het tijdstip waarop
keuring, controle en/of beproeving kan plaatsvinden.
Leverancier is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn.
De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van Leverancier.
Ditzelfde geldt voor herkeuring respectievelijk hercontrole en herbeproeving.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de Producten
geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Koper dit onverwijld aan Leverancier
schriftelijk (doen) melden. Leverancier krijgt alsdan redelijkerwijs gelegenheid de
gebreken in de Producten te onderzoeken en te herstellen.
In geval van afkeuring van de Producten tijdens of na de levering, gaan de eigendom en
het risico van de afgekeurde Producten op Leverancier over vanaf de datum van
dagtekening van de in het vorige lid bedoelde melding.
Indien de Producten, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of
beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel
blijven alle rechten van Koper onverlet van kracht.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor
herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft Koper het recht herstel of vervanging
voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.
Indien keuring, controle en/of beproeving door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is
de uitslag van de keuring, controle en/of beproeving bindend voor partijen. Ditzelfde geldt
voor herkeuring, hercontrole en/of herbeproeving.
Leverancier zal stipt overeenkomstig het bepaalde in de desbetreffende van toepassing
zijnde en wordende (Europese) Richtlijnen inzake algemene productveiligheid handelen
en leveren. Leverancier zal Koper op eerste verzoek alle benodigde hulp, bijstand en
ondersteuning verlenen indien door Leverancier in Europa onveilige Producten op de
markt zijn gebracht.
Leverancier verleent Koper garantie op de deugdelijkheid, het gebruik en de
duurzaamheid van de Producten. De garantie(periode) van Leverancier bestrijkt in ieder
geval ook het moment van levering (en in het geval van een werk, het moment van
oplevering) en inbedrijfstelling van de Producten bij respectievelijk door de opdrachtgever
van Koper en de garantie(periode) van Leverancier duurt in ieder geval voort zolang als
dat Koper zelf garantie verleent aan de opdrachtgever van Koper.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING
12.1 Partijen garanderen de geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke
bedrijfsinformatie die op enigerlei wijze te hunner kennis is gekomen of gebracht. Dit
geldt niet voor informatie en data:
- die van algemene bekendheid zijn geworden, of
- die door een onafhankelijke en te goeder trouw handelende derde aan partijen of aan
een van de partijen ter beschikking zijn gesteld, of
- die partijen reeds voordien uit eigen bron ter kennis stonden, mits de desbetreffende
partij zulks kan aantonen, of
- waarvan wettelijke voorschriften vereisen dat deze in beperkte kring bekend gemaakt
moeten worden.
12.2 Het is partijen niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.3 Het is partijen niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende documenten
zoals tekeningen, schema's en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan
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derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst en na schriftelijke goedkeuring van de andere partij. Voor zover
redelijkerwijs mogelijk, dienen partijen na beëindiging van de overeenkomst
vorenbedoelde documenten van de ander aan elkaar te retourneren.
12.4 De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel Koper als Leverancier tot
stand gebrachte producten en/of diensten mogen zonder schriftelijke toestemming van de
partijen niet voor doeleinden van derden worden aangewend.
ARTIKEL 13. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door
haar geleverde Producten, of van de door haar ten behoeve van Koper gekochte of
vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten,
modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
13.2 Leverancier vrijwaart Koper tegen enigerlei aanspraak van derden uit hoofde van inbreuk
op rechten van derden, ter zake van te leveren of geleverde Producten en zal Koper alle
schade vergoeden die het gevolg is van enige aanspraak van derden.
13.3 De van de opdracht of overeenkomst deel uitmakende documenten en informatie (zoals
tekeningen, analyses, technische beschrijvingen, programmatuur, bestanden etc.) van
Koper blijven het (intellectueel) eigendom van Koper en Leverancier neemt deze rechten
van Koper in acht.
ARTIKEL 14. OVERDRACHT
14.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Koper.
14.2 Leverancier zal de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel,
noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Koper.
14.3 Koper heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
14.4 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren haar
verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Koper onder opgave van
redenen bevoegd te verlangen dat Leverancier uitvoering van de overeenkomst voor
haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Het een en ander
ontslaat Leverancier niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
ARTIKEL 15. BOETE
15.1 Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een of meerdere van de
verplichtingen uit hoofde van bovengenoemde artikelen 12 (geheimhouding), 13
(industriële en intellectuele eigendom) en 14 (overdracht), zal Leverancier terstond en
zonder enige formaliteit aan Koper een boete verbeuren van € 150.000,00
(honderdvijftigduizend euro) voor elke overtreding, te vermeerderen met € 1.000,00
(duizend euro) voor elke dag, of gedeelte van een dag, dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Koper daarnaast op nakoming dan wel op volledige
vergoeding van de door Koper geleden schade.
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Koper of door derden wordt
geleden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, in het bijzonder door een
gebrek in de geleverde of te leveren Producten, waardoor het niet de veiligheid biedt die
men gerechtigd is te verwachten.
16.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Koper of door derden wordt
geleden als gevolg van handelen of nalaten van haarzelf, van haar personeel of van
degenen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
16.3 Leverancier vrijwaart Koper, alle ondernemingen die tot de groep van Koper behoren en
alle betrokken functionarissen, directeuren en medewerkers tegen verlies, schade,
kosten, aansprakelijkheid en onkosten (inclusief juridische kosten en kosten in verband
met recall van Producten op basis van een volledige vrijwaring) alsmede van alle
aanspraken van derden op basis van of als gevolg van enige vorm van toerekenbare
tekortkoming (inclusief en zonder beperking de levering van onveilige producten) of
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16.4
16.5

16.6
16.7

onrechtmatige daad (inclusief en zonder beperking een onrechtmatige daad als gevolg
van nalatigheid) door Leverancier, zijn werknemers of derden die Leverancier met
betrekking tot de overeenkomst heeft ingeschakeld.
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel, directie en hulppersonen van Koper
als derden aangemerkt.
Het in dit artikel bepaalde is mede aan te merken als een beding bedoeld in artikel 6:253
BW. Het beding kan door Leverancier niet worden herroepen en wordt jegens iedere
derde om niet gemaakt.
Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
verzekeren en verleent Koper desgewenst inzage in de polis.
Met uitzondering van aantoonbare opzet of grove schuld, is Koper jegens Leverancier
nimmer aansprakelijk. Aansprakelijkheid van Koper is immer beperkt tot directe schade
en in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat
in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Koper gesloten verzekering wordt
uitgekeerd (verminderd met het eigen risico).

ARTIKEL 17. WEDERVERKOOP
17.1 Het is Koper uitdrukkelijk toegestaan Producten aan haar klanten door te verkopen dan
wel, indien het computerprogrammatuur betreft, gebruiksrechten aan haar klanten over te
dragen. Leverancier is bevoegd om de Producten te leveren en staat er voor in dat
derden jegens Koper geen beroep kunnen doen op enig eigendomsvoorbehoud.
ARTIKEL 18. BEËINDIGING
18.1 Koper heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds te ontbinden door
middel van een schriftelijke mededeling aan leverancier, mits dit met opgave van redenen
geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling staakt Leverancier
de uitvoering van de overeenkomst.
18.2 Koper en Leverancier zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige
ontbinding. Indien bij een ontbinding als genoemd in lid 1 van dit artikel bepaalde
Producten reeds in productie zijn genomen worden door Koper tegen redelijke kostprijs
de directe materiaal- en loonkosten vergoed, vermeerderd met een redelijke opslag voor
algemene kosten voor de op dat moment reeds in productie genomen Producten, indien
Leverancier aantoont dat de desbetreffende Producten niet elders bruikbaar kunnen zijn.
18.3 Indien Leverancier één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar
behoren nakomt alsmede in geval van haar faillissement of surséance van betaling en in
geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van
de onderneming van Leverancier, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Koper het
recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder
dat Koper tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Koper
verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van Koper op volledige
schadevergoeding.
18.4 Alle vorderingen, die Koper in deze gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen,
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
18.5 Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft Koper het recht
de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
19.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is niet van
toepassing op deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of alle hieruit voortvloeiende
overeenkomsten.
19.2 Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze inkoopvoorwaarden, de
Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten bestaan, zullen
tenzij de wet dwingend anders bepaalt, ter keuze van Koper in eerste instantie bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het ressort ‘s-Gravenhage
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of overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het
scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in
Rotterdam. Het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts. Het Nederlands
Arbitrage Instituut zal niet worden toegestaan het arbitraal vonnis te publiceren.
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