
 

STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN 
 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en met opdrachtgever gesloten overeenkomsten tot levering van zaken en het  

verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die deze inkoopvoorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer. 
 
1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtnemer gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2: Prijzen 

2.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen en buiten de Europese Unie 
 “DDP”, conform Incoterms 2000. Alle prijzen zijn vast, excl. B.T.W., incl. deugdelijke verpakking.  

2.2. Prijsstijgingen na het totstandkomen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer.  

Artikel 3: Levertijd en boete 

3.1. De overeengekomen levertijd is fataal. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim. Zodra  opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de  
uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan opdrachtgever.  

3.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd of als gevolg van een te late melding zoals  
bedoeld in artikel 3.1.  

3.3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor in geval van overschrijding van de levertijd of een te late melding daarvan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

3.4. Voor elke dag vertraging in de levering is opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2% van het totale orderbedrag met een  
minimum van €.500,-- tot een maximum van 10% van het totale orderbedrag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.  
Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding bij de betaling van de factuur van opdrachtnemer te verrekenen. 

Artikel 4: Risico-overgang 

4.1. Levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen en buiten de Europese Unie “DDP”, conform Incoterms 2000.  

4.2. Indien de prijzen 'af fabriek' zijn overeengekomen en opdrachtnemer toch voor het transport zorgdraagt of zorg laat dragen, komt het risico van laden en transport voor  
rekening van opdrachtnemer.  

4.3. Indien de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald, dient opdrachtnemer hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.  
Het risico van inladen komt in dat geval voor rekening van opdrachtnemer. 

Artikel 5: Afkeuring  

5.1. Inontvangstneming van de zaken dan wel betaling van de zaken of werkzaamheden, houdt geen aanvaarding daarvan in. Opdrachtgever heeft het recht de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden te keuren. Tot 
het tijdstip van eventuele goedkeuring blijven de zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer.  

5.2. Indien opdrachtgever de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden niet accepteert, is opdrachtnemer verplicht om binnen 14 dagen naar de keuze van opdrachtgever:  

5.3. zorg te dragen voor kosteloos herstel; of zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken of de werkzaamheden alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten;  

5.4. Indien opdrachtnemer niet of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting van artikel 5.2, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer het herstel zelf uit te voeren of door 
een derde te laten uitvoeren. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met de factuur van opdrachtnemer te verrekenen. 

5.5.  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 en 5.3 behoudt opdrachtgever zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor door opdrachtnemer 
geleden schade ten gevolge van afkeuring is opdrachtgever niet aansprakelijkheid. 

Artikel 6: Hulpmiddelen 

6.1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, blijven onder 
alle omstandigheden eigendom van opdrachtgever. Dit laatste geldt ook voor hulpmiddelen, die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken 
ongeacht of daar al dan niet voor is betaald. 

6.2. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek  aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld c.q. aan opdrachtgever te worden geretourneerd. 

6.3. Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, zullen zij worden voorzien van een kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen 

willen verhalen op het eigendomsrecht van opdrachtgever wijzen. 

6.4. Opdrachtnemer zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij opdrachtgever 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

6.5. Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging van de hulpmiddelen en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren. 

Artikel 7: Geheimhouding 

7.1. Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan opdrachtnemer via opdrachtgever kennis heeft genomen, zijn 
vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen. 

7.2. Bedoelde gegevens zullen door opdrachtnemer niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd tenzij na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Daarnaast zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde 

geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel. 

7.3. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst in artikel 7.1 bedoelde gegevens aan derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit 
artikel bedoeld op te leggen. 

7.4. Opdrachtnemer is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van  €.50.000,-, indien hij één of meer van de bovenstaande verplichtingen schendt, onverminderd het recht van opdrachtgever de 
werkelijk geleden en/of te lijden schade te verhalen op opdrachtnemer. 

Artikel 8: Garantie 

8.1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 24 maanden na ingebruikname of maximaal 60 maanden na (op)levering dat de (op)geleverde zaken en verrichte werkzaamheden van goede kwaliteit zijn, vrij van 
constructie-, materiaal- en fabricagefouten en dat zij aan de overeenkomst beantwoorden.  

8.2. Opdrachtnemer is voor de in lid 1 genoemde periode gehouden op eerste aanzegging van opdrachtgever, hetzij alle gebreken kosteloos te herstellen, hetzij per omgaande voor kosteloze vervanging van de defecte zaken 
zorg te dragen. Een en ander onverminderd overige rechten van opdrachtgever. 

8.3.1. Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden 
te doen verrichten. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met de factuur van opdrachtnemer te verrekenen. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid  

9.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die de opdrachtgever, zijn personeel of zijn afnemers lijden door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer, diens 
personeel of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.  

9.2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.  

Artikel 10: Intellectuele eigendom 

10.1. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de door hem aan opdrachtgever te leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden, en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken die uit dien 
hoofde op hem worden gemaakt. 

10.2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk. 

Artikel 11: Betaling 

11.1. Betaling vindt plaats binnen 60 dagen (einde maand) na factuurdatum, tenzij door opdrachtgever na ontvangst van de zaken - waaronder de bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of 
kwaliteit van het geleverde. 

11.2. Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft opdrachtgever het recht van opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor levering verstrekt.  

11.3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben over te gaan. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze 

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

12.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

12.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.  


