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Artikel 1 – Definities
In deze Inkoopvoorwaarden gelden de volgende
definities en afkortingen:
• inkoopvoorwaarden:
onderhavige
Algemene Inkoopvoorwaarden;
• opdrachtgever: ENCI B.V.
• opdrachtnemer: wederpartij van opdrachtgever;
• opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer tot levering van
producten en/of het verrichten van diensten.
• overeenkomst: iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot
levering van producten en/of het verrichten
van diensten, in welke vorm dan ook;
• producten: de ter uitvoering van een
opdracht aan opdrachtgever geleverde of
af te leveren goederen, ongeacht of de
opdracht uitsluitend de levering van die
goederen dan wel mede het verrichten van
diensten omvat;
• diensten:
alle
werkzaamheden
(in
welke vorm en hoegenaamd ook) die
opdrachtnemer voor of ten behoeve van
opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met de door opdrachtnemer
geleverde of te leveren producten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten
en
(overige)
handelingen
en
rechtshandelingen tussen opdrachtgever
en
opdrachtnemer
alsmede
alle
opdrachten en offertes.
2.2 Eventuele verkoop- of andere (algemene)
voorwaarden waarnaar opdrachtnemer
verwijst bij een aanbod of bij het sluiten
van een overeenkomst met opdrachtgever,
zijn niet van toepassing, tenzij deze door
opdrachtgever schriftelijk en zonder
voorbehoud zijn aanvaard.
2.3 Bedingen of (algemene) voorwaarden
van opdrachtnemer die afwijken van of
aanvullend zijn op de inkoopvoorwaarden
worden uitdrukkelijk door opdrachtgever
van de hand gewezen. Afwijkende of
aanvullende bedingen gelden slechts
als zij schriftelijk, zonder voorbehoud
en voorafgaand aan de desbetreffende
overeenkomst door opdrachtgever zijn
aanvaard.
Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van
overeenkomsten
3.1 Aanvragen van offertes en opdrachten
door opdrachtgever zijn steeds vrijblijvend
en zijn aan te merken als een uitnodiging
aan opdrachtnemer tot het doen van een
aanbod.
3.2 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever komen tot stand
doordat opdrachtgever een offerte van
opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk
heeft bevestigd.
3.3 Wijzigingen van en aanvullingen op een
overeenkomst
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer
en/of
de
inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen
en uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
door opdrachtgever zijn aanvaard.
3.4 Indien een door opdrachtgever verzochte
wijziging in de overeenkomst naar het
oordeel van opdrachtnemer gevolgen moet
hebben voor de overeengekomen prijs
en/of leveringstermijn, is opdrachtnemer
verplicht
opdrachtgever
hieromtrent
onverwijld - en in ieder geval voordat
aan de gevraagde wijziging gevolg wordt
gegeven – schriftelijk te informeren, op
straffe van verval van het recht wijziging
van de overeengekomen prijs en/of
leveringstermijn te vragen
Artikel 4 – Kwaliteit
4.1 Opdrachtnemer staat in voor de
deugdelijkheid van de door hem aan
opdrachtgever geleverde producten en/of
diensten en dat de producten bij aflevering
en/of diensten bij verlening voldoen aan de
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeengekomen kwaliteitseisen dan

wel, bij gebreke daarvan, aan redelijke
kwaliteitseisen.
4.2 Opdrachtnemer is verplicht de bij de
te leveren producten en/of diensten
behorende documentatie voorafgaande
aan of bij levering aan de opdrachtgever
ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is
vrij in het gebruik van deze documentatie,
waaronder mede wordt begrepen de
vermenigvuldiging of terbeschikkingstelling
daarvan voor gebruik binnen zijn
onderneming of een aan hem gelieerde
onderneming.
4.3 Opdrachtnemer staat er ten minste voor in
dat:
a) de door hem te leveren producten en/
of diensten geschikt zijn voor het doel
waarvoor opdrachtgever de opdracht
heeft geplaatst;
b) de door hem te leveren producten
nieuw zijn, van goede kwaliteit zijn en
vrij van fouten wat betreft ontwerp,
bewerking, fabricage, constructie en
maatvoering, alsmede vrij zijn van
gebreken in de gebruikte materialen en
de veiligheid bieden die men daarvan
mag verwachten;
c) de door hem te leveren producten
en/of diensten ten aanzien van
hoeveelheid, kwaliteit, omschrijving,
uiterlijke hoedanigheid, en prestaties
geheel in overeenstemming zijn met
de (overeengekomen) specificaties en
met eventuele monsters, modellen,
matrijzen, tekeningen en dergelijke;
d) de door hem te leveren producten en/of
diensten mede omvatten bijbehorende
hulpstukken, reserveonderdelen en
gebruiksaanwijzingen;
e) de producten en/of diensten overigens
voldoen aan de eisen die daaraan in
redelijkheid kunnen worden gesteld;
f) alle
toepasselijke
nationale
en
internationale wet- en regelgeving
(zoals, maar niet beperkt tot,
Arbo-wetgeving, voorschriften van
overheidswege op het gebied van
verpakking, veiligheid, gezondheid en
milieu) met betrekking tot de producten
en/of diensten of onderdelen daarvan,
de verpakkingen van de producten
en/of de diensten stipt zijn nageleefd.
Indien van toepassing dient de
CE-markering te zijn aangebracht.
Opdrachtnemer wordt aangemerkt als
fabrikant in de zin van de Europese
richtlijnen, verordeningen, en het
Warenwetbesluit Machines, tenzij door
opdrachtgever uitdrukkelijk anders
wordt beslist. Opdrachtnemer dient op
eerste aanzegging aan opdrachtgever
te overhandigen een getekende “EGverklaring
van
overeenstemming”
overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG
van het Europees Parlement en de Raad
van 17 mei 2006 betreffende machines
en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
(herschikking). Deze verklaring dient in
ieder geval ongevraagd bij de eerste
oplevering te worden overhandigd
aan opdrachtgever. Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor alle gevolgen die
ontstaan door het niet correct toepassen
van de voornoemde Europese en
nationale wetgeving;
g) de door hem te leveren producten
en/of diensten geen inbreuk maken
op enig absoluut recht van derden
(zoals octrooirechten, auteursrechten
of merkrechten). Opdrachtnemer zal
opdrachtgever vrijwaren en volledig
schadeloos stellen ter zake van
aanspraken van derden wegens een
(vermeende) inbreuk op een zodanig
recht.
h) hij deugdelijk geregistreerd staat
voor omzetbelasting in een relevante
EU-lidstaat en opdrachtnemer aan
opdrachtgever en/of autoriteiten op
het gebied van omzetbelasting in
een relevante EU-lidstaat tijdig juiste
gegevens verstrekt. Opdrachtnemer
vrijwaart opdrachtgever voor alle kosten
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en schade die mochten voortvloeien uit
de niet nakoming door opdrachtnemer
van zijn verplichtingen terzake.
i) dat zijn personeel in het bezit is van een
geldig certificaat “Basisveiligheid VCA”
en zijn leidinggevende “Veiligheid voor
Leidinggevende VCA” of “Veligheid voor
Operationeel Leidingevende VCA”
j) hij in het bezit is van een VCAcertificaat
VCA * (een ster):
• Onderaannemer < 35 personen
• Aannemer (zonder inschakeling
onderaannemer) < 35 personen
VCA ** (twee ster):
• Onderaannemer > 35 personen
• (Hoofd)Aannemer > 35 personen
Opdrachtnemer staat er voor in dat zijn
werknemers en hulppersonen in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst
alle wettelijke voorschriften, voorschriften
van overheidswege en alle voorschriften
en/of reglementen die gelden binnen de
onderneming, zoals op het gebied van
veiligheid en milieu (onder meer de AVV:
de Algemene Veiligheidsvoorschriften),
naleven.
Een
exemplaar
van
laatstgenoemde
voorschriften
en/
of
reglementen
zal
opdrachtgever
op aanvraag van opdrachtnemer ter
beschikking stellen.
Bestelde producten en/of diensten worden
in ieder geval, derhalve niet uitsluitend, als
ondeugdelijk aangemerkt indien daaraan
binnen één jaar na aflevering gebreken
ontstaan, tenzij dit het gevolg is van
normale slijtage of te wijten is aan opzet of
grove schuld van opdrachtgever.
Gebreken die binnen één jaar na aflevering
ontstaan worden op eerste verzoek van
opdrachtgever zo mogelijk onmiddellijk
en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen
volledig door opdrachtnemer hersteld,
zo nodig – ter keuze van opdrachtgever
- door vervanging van de producten of
onderdelen daarvan, dan wel het opnieuw
verrichten van de betreffende diensten.
Herstel zal steeds ter plaatse worden
uitgevoerd, tenzij dat onmogelijk is. De
kosten van herstel en/of vervanging
zijn voor rekening van opdrachtnemer.
Indien onmiddellijk herstel of vervanging
door opdrachtnemer redelijkerwijze niet
mogelijk is, dan wel niet mogelijk is uiterlijk
binnen genoemde termijn van 14 dagen,
stelt
opdrachtnemer
opdrachtgever
daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis
onder opgave van de kortst mogelijke
termijn waarbinnen opdrachtnemer de
herstel- of vervangwerkzaamheden zal
kunnen uitvoeren. Opdrachtgever zal
opdrachtnemer vervolgens berichten
of de door opdrachtnemer aangegeven
termijn voor herstel en/of vervanging voor
opdrachtgever akkoord is.
Na herstel van gebreken vangt een nieuwe
garantieperiode aan als omschreven in
artikel 4.5 en garandeert opdrachtnemer
de deugdelijkheid van de door hem
vervangen of herstelde producten en/of
diensten als omschreven in artikel 4.1 en
4.3.
In die gevallen waarin dat voor de veiligheid
van personen en/of de voortgang van
de werkzaamheden van opdrachtgever
noodzakelijk is, of indien opdrachtnemer
er niet in slaagt tijdig en volledig voor
herstel of vervanging zorg te dragen, is
opdrachtgever gerechtigd voor rekening
en risico van opdrachtnemer voorlopige
(nood)reparaties te (doen) verrichten of
te (doen) vervangen. Opdrachtgever is
gerechtigd de afgekeurde producten voor
rekening en risico van opdrachtnemer te
retourneren. Opdrachtnemer is verplicht
de te retourneren producten in ontvangst
te nemen.
Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht
om bestelde producten vóór aflevering
tijdens bewerking, fabricage of opslag
te (doen) bezichtigen of beproeven.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever of
de door hem aan te wijzen deskundige

daartoe zonder enige beperking in staat
stellen en de daartoe benodigde faciliteiten
en assistentie bieden.
4.10 Opdrachtgever
zal
opdrachtnemer
tijdig op de hoogte stellen van de door
opdrachtgever uit te voeren tests.
Opdrachtnemer heeft het recht deze tests
bij te wonen of door een door hem aan te
wijzen deskundige te doen bijwonen.
4.11 Ongeacht of opdrachtgever al dan niet
gebruik heeft gemaakt van haar rechten
uit hoofde van het bepaalde in artikel
4.9 en 4.10, ongeacht wat de uitkomst
is van de betreffende bezichtigingen en
tests, blijft opdrachtnemer zelf ten volle
verantwoordelijk voor juiste uitvoering van
de opdracht.
4.12 Opdrachtgever zal binnen bekwame tijd na
ontdekking van een gebrek van dat gebrek
melding maken aan opdrachtnemer,
waarbij een termijn van 6 maanden te
allen tijd wordt aangemerkt als “binnen
bekwame tijd”.
4.13 Het
in
ontvangst
nemen
door
opdrachtgever van door opdrachtnemer
geleverde producten en/of diensten
heeft geen verder strekkende betekenis
dan dat naar het voorlopig oordeel van
opdrachtgever de uiterlijke staat van de
producten of de zichtbare uitvoering dan
wel het uiterlijke resultaat van de diensten
in overeenstemming is met de opdracht of
overeenkomst. In het bijzonder staat het in
ontvangst nemen niet in de weg aan een
eventueel later beroep door opdrachtgever
op niet-naleving door opdrachtnemer
van diens in dit artikel opgenomen
garantieverplichtingen of enige andere
verplichting jegens opdrachtgever.
Artikel 5 – Levering van producten en
diensten, vervoer van producten.
5.1 Levering
vindt
plaats
op
de
overeengekomen plaats van levering
onder de leveringsconditie “delivery duty
paid to named place of destination – DDP”
(Incoterms 2010 of enig recenter versie
indien van toepassing).
5.2 Opdrachtnemer is verplicht de te leveren
producten voor transport deugdelijk te
verpakken. Opdrachtgever is gerechtigd
de transport- en verpakkingsmaterialen
voor rekening van opdrachtnemer te
retourneren. Opdrachtnemer zal voor eigen
rekening voor vernietiging of verwerking
van de transport- of verpakkingsmaterialen
zorg dragen, tenzij opdrachtgever ervoor
kiest dat zelf te doen.
5.3 De voor de levering tussen opdrachtnemer
en
opdrachtgever
overeengekomen
termijnen zijn steeds fataal. Bij niettijdige levering is opdrachtnemer zonder
ingebrekestelling in verzuim.
5.4 Opdrachtnemer
dient
dreigende
overschrijding van een leveringstermijn
onverwijld en schriftelijk aan opdrachtgever
te melden, onverminderd de plicht van
opdrachtnemer tot tijdige levering.
5.5 Opdrachtgever heeft het recht de levering
tot maximaal 30 dagen uit te stellen zonder
daardoor in schuldeisersverzuim te komen.
In overmachtsituaties is opdrachtgever
gerechtigd de levering langer uit te stellen,
zonder in schuldeisersverzuim te komen.
Onder overmachtsituaties worden in ieder
geval begrepen staking, bezetting of
blokkade - al dan niet door werknemers
van opdrachtgever -, uitval van machines
en installaties, tekort aan grondstoffen
die voor de verwerking van de te leveren
producten en/of diensten noodzakelijk
zijn. Indien opdrachtgever de levering
uitstelt, is opdrachtnemer verplicht de te
leveren producten voor eigen rekening en
risico ten behoeve van opdrachtgever te
bewaren, te beveiligen en te conserveren.

5.6 In geval van levering van een product in
bulk wordt de omvang van de levering
vastgesteld door weging van het
transportmiddel bij belading op een geijkte
weegbrug, onderscheidenlijk ijkopname
bij belading van het schip, dan wel door
volumetrische vaststelling, en vermeld
op het weegformulier, de laadbon of
soortgelijk document. Voor schepen
wordt vóór het lossen en onmiddellijk na
het lossen een ijkopname gemaakt, die
het geloste gewicht bepaalt. De aldus
verkregen weeg- en/of meetresultaten zijn
bindend voor partijen.
5.7 Indien blijkt dat opdrachtnemer minder
dan het overeengekomen gewicht
aan producten heeft afgeleverd, is
opdrachtnemer
gehouden
binnen
een redelijke periode de ontbrekende
hoeveelheid alsnog af te leveren. In
het geval de daarmee samenhangende
kosten onredelijk dan wel naar verhouding
onredelijk hoog zijn, zal opdrachtnemer
opdrachtgever crediteren voor een
bedrag gelijk aan de door opdrachtgever
verschuldigde prijs voor de ontbrekende
hoeveelheid, onverlet het recht van
opdrachtgever
op
(aanvullende)
schadevergoeding.
Artikel 6 – Overgang risico en eigendom
6.1 De eigendom en het risico van verlies of
beschadiging van de te leveren producten
gaat bij aflevering over op opdrachtgever
of zoveel eerder als (anderszins) juridische
levering plaatsvindt. Opdrachtnemer staat
ervoor in dat opdrachtgever de volledige
en onbezwaarde eigendom van de te
leveren producten verkrijgt.
6.2 In
het
geval
dat
opdrachtgever
aan
opdrachtnemer
goederen
en/
of
informatie,
zoals
grondstoffen,
hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking
stelt ten behoeve van de nakoming van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en/of deze inkoopvoorwaarden, blijft de
eigendom daarvan bij opdrachtgever.
Opdrachtnemer
draagt
echter
het
risico van verlies en/of beschadiging
vanaf het moment dat de goederen en/
of informatie aan hem ter beschikking
wordt gesteld. Voor zover dat nog
niet is geschied, zal opdrachtnemer
de goederen en/of informatie merken
als eigendom van opdrachtgever en
bewaren afgescheiden van goederen en/
of informatie die in eigendom toebehoren
aan opdrachtnemer of derden. Hetzelfde
geldt als opdrachtgever goederen aan
opdrachtnemer in reparatie geeft.
6.3 Indien de door opdrachtgever ter
beschikking gestelde goederen worden
verwerkt tot een nieuwe zaak, komt
de eigendom van het nieuwe goed bij
opdrachtgever te rusten op het moment
van verwerking. Opdrachtnemer draagt
echter het risico van verlies en/of
beschadiging van het nieuwe goed, zolang
dit niet in de macht van opdrachtgever is.
6.4 Opdrachtnemer heeft geen retentierecht
of opschortingsrecht met betrekking tot de
door opdrachtgever bestelde producten of
de nieuwe zaken genoemd in artikel 6.3.
Artikel 7 – Prijs en betaling
7.1 De door opdrachtnemer en opdrachtgever
overeengekomen prijs omvat, tenzij in de
overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk
anders is bepaald, de prijs voor de
gehele levering, exclusief BTW, maar
inclusief eventuele andere heffingen van
overheidswege (bijvoorbeeld invoerrechten,
EU-heffingen),
verpakkingskosten,
transportkosten en alle overige kosten
die zijn verbonden aan de levering op de
overeengekomen plaats van aflevering.
7.2 De overeengekomen prijs is vast, tenzij
in de overeenkomst schriftelijk en
uitdrukkelijk anders is bepaald.
7.3 Betaling van de overeengekomen prijs,
voor zover van toepassing inclusief BTW,
zal plaatsvinden binnen 45 dagen na
ontvangst van de te leveren producten
en/of diensten alsmede de daarmee
corresponderende factuur.
7.4 Indien in de overeenkomst vooruitbetaling
is overeengekomen, is opdrachtgever te
allen tijde gerechtigd een bankgarantie te
verlangen.
7.5 Opdrachtgever
is
gerechtigd
de
betaling op te schorten, indien de
producten en/of diensten niet (volledig)
aan de overeenkomst beantwoorden
of opdrachtnemer anderszins enige

verplichting uit de overeenkomst of
deze inkoopvoorwaarden niet (volledig)
nakomt.
7.6 Opdrachtgever is gerechtigd al hetgeen
opdrachtnemer aan hem verschuldigd is,
uit welke hoofde dan ook, te verrekenen
met de aan opdrachtnemer te betalen
prijs. Hetzelfde recht komt opdrachtgever
toe voor al hetgeen opdrachtnemer
verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook,
aan een onderneming die tot dezelfde
groep van ondernemingen verhoort als
opdrachtgever.
7.7 Betaling
en/of
verrekening
door
opdrachtgever houdt op geen enkele
wijze afstand in van het recht van
opdrachtgever te reclameren ter zake
van tekortkomingen en laat onverlet het
recht van opdrachtgever om (aanvullende)
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid, overmacht,
vrijwaring
8.1 Opdrachtnemer voert de opdracht van
opdrachtgever geheel voor eigen risico
uit. Alle schade, zowel direct als indirect
en inclusief eventuele schade wegens
gederfde winst en productieverlies, die als
gevolg van of in verband met de uitvoering
van de overeenkomst of opdracht mocht
worden geleden door opdrachtgever of
door derden, zal door opdrachtnemer
worden vergoed, ongeacht of die schade
is veroorzaakt door opdrachtnemer zelf,
diens personeel dan wel door andere
personen die opdrachtnemer bij de
uitvoering van de opdracht betrekt.
8.2 Behoudens in het geval van een niet
toerekenbare tekortkoming (“overmacht”)
is opdrachtnemer volledig aansprakelijk
voor alle schade welke opdrachtgever
of derden mochten lijden ten gevolge
van eventuele gebreken in afgeleverde
producten en/of uitgevoerde diensten.
Onder schade worden eveneens begrepen
alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten (inclusief
kosten van juridische bijstand) die door
opdrachtgever zijn gemaakt of moeten
worden gemaakt ter incasso van enig
verschuldigd bedrag, of ter verkrijging
van nakoming van enige verplichting
van opdrachtnemer uit hoofde van een
overeenkomst met opdrachtgever.
8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval
niet verstaan: gebrek aan personeel,
stakingen, ziekte van personeel, verlate
aanlevering
en/of
ongeschiktheid
van materialen, grondstoffen of halffabrikaten of diensten, toerekenbare
tekortkoming of onrechtmatige daden van
toeleveranciers of door opdrachtnemer
ingeschakelde derden en/of liquiditeitsc.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde
van opdrachtnemer.
8.4 Het in artikel 8.1 tot en met 8.3 bepaalde
geldt als een beding mede ten behoeve
van benadeelde derden als daar bedoeld.
Opdrachtnemer
zal
opdrachtgever
vrijwaren ter zake van alle aanspraken
die deze derden tegen opdrachtgever
mochten doen gelden. Opdrachtnemer
zal opdrachtgever tevens vrijwaren tegen
ketenaansprakelijkheid.
8.5 Opdrachtnemer heeft zich adequaat
verzekerd en zal zich adequaat
verzekerd houden voor wettelijke en
beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer
zal op eerste verzoek aan opdrachtgever
of een door hem aan te wijzen derde
een kopie van de onderliggende
verzekeringspolis verstrekken en op eerste
verzoek van opdrachtgever aantonen dat
de door opdrachtnemer verschuldigde
verzekeringspremies
zijn
betaald.
Opdrachtnemer verplicht zich -terstond
nadat hij door opdrachtgever aansprakelijk
is gesteld- alle aanspraken ter zake van
uitkering(en) van verzekeringspenningen
op eerste verzoek aan opdrachtgever te
cederen.
Artikel 9 – Ontbinding
9.1 Indien opdrachtnemer de opdracht niet
behoorlijk uitvoert of een termijn bij de
uitvoering van een opdracht overschrijdt
of wanneer in redelijkheid niet kan worden
aangenomen dat opdrachtnemer de
opdracht tijdig en behoorlijk zal uitvoeren,
heeft opdrachtgever, onverminderd zijn
overige rechten, het recht om zonder
nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
door enkele schriftelijke kennisgeving aan
opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.
9.2 In geval van (voorlopige) surseance
van betaling, faillissement, toepassing
van
de
schuldsaneringsregeling,
stillegging of liquidatie van het bedrijf
van opdrachtnemer, of (bij een natuurlijk
persoon) bij zijn overlijden, ontbinding van
de vennootschap van opdrachtnemer of
indien opdrachtnemer om enige andere
reden geheel of gedeeltelijk het beheer of
de beschikking over zijn vermogen verliest,
zullen de overeenkomst en direct daarmee
samenhangende
overeenkomsten
van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
opdrachtgever binnen redelijke tijd nadat
het betreffende feit te zijner kennis is
gekomen, meedeelt de overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk in stand te
willen laten. Opdrachtgever is voorts
gerechtigd om (zonder ingebrekestelling)
alle
eventuele
verplichtingen
ten
opzichte van opdrachtnemer uit andere
overeenkomsten dan wel uit anderen
hoofde op te schorten.
9.3 Opdrachtgever
onderscheidenlijk
opdrachtnemer,
is
gerechtigd
zijn
overeenkomst
met
opdrachtnemer
onderscheidenlijk opdrachtgever door
middel van een schriftelijke mededeling
zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden indien opdrachtnemer
onderscheidenlijk
opdrachtgever
een verplichting uit hoofde van zijn
overeenkomst
wegens
overmacht
gedurende een periode van tenminste drie
maanden niet heeft kunnen nakomen.
9.4 Onverminderd zijn overige rechten is
opdrachtgever
eveneens
gerechtigd
naar zijn keuze de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op
te schorten, dan wel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke
verklaring met onmiddellijke ingang te
ontbinden indien opdrachtnemer of een van
zijn werknemers enig voordeel aanbiedt
aan werknemers van opdrachtgever of
door hem ingeschakelde derden.
9.5 Alle vorderingen die opdrachtgever in
een geval bedoeld in de artikel 9.1 tot en
met 9.4 op opdrachtnemer mocht hebben
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
9.6 De feiten en gebeurtenissen die ontbinding
met zich (kunnen) brengen, een en ander
als bedoeld in artikel 9.1 tot en met 9.4
gelden conform artikel 3:84 lid 4 BW
tevens als ontbindende voorwaarde(n)
voor de betreffende overeenkomst(en).
9.7 Uit hoofde van een ontbinding c.q.
het intreden van de ontbindende
voorwaarde, heeft opdrachtgever het
recht alle door haar gedane betalingen
als onverschuldigd van opdrachtnemer
terug te vorderen. Voor zover het ten tijde
van de ontbinding enig eventueel reeds
door opdrachtnemer gepresteerde niet
voor teruggave vatbaar is en overigens
aan de opdracht beantwoordt, heeft
opdrachtnemer recht op een vergoeding
op basis van de in redelijkheid vast te
stellen waarde welke het gepresteerde
voor opdrachtgever heeft, te verrekenen
met hetgeen opdrachtgever ter zake
van de tekortkoming en/of de ontbinding
van opdrachtnemer te vorderen heeft.
Voor zover teruggave mogelijk is, heeft
opdrachtgever het recht het gepresteerde
te zijner keuze hetzij te behouden tegen
een vergoeding als hiervoor bedoeld hetzij
aan opdrachtnemer te retourneren voor
diens rekening en risico, onverminderd
eventuele uitoefening van de in artikel
4.6 tot en met 4.10 (keuring, herstel,
vervanging) bedoelde rechten.
9.8 Indien opdrachtgever ten tijde van de
ontbinding van de overeenkomst al een
gedeelte van de uit hoofde daarvan
op hem rustende verplichtingen is
nagekomen, is opdrachtnemer verplicht
het dienovereenkomstig gedeelte van de
prijs binnen drie dagen na de ontbinding
aan opdrachtgever te betalen. Bij
overschrijding van de betalingstermijn van
drie dagen is opdrachtnemer de wettelijke
(handels)rente
aan
opdrachtgever
verschuldigd.
9.9 Indien opdrachtgever eigenaar is van
producten
die
hij
overeenkomstig
het bepaalde in artikel 9.7 wenst te
retourneren, behoudt hij ook na ontbinding
van de overeenkomst uit hoofde waarvan
hij die producten heeft verkregen de
eigendom daarvan, zulks binnen de
grenzen van artikel 3:92 lid 2 BW tot

zekerheid voor de betaling van al hetgeen
hij van opdrachtnemer te vorderen mocht
hebben. Indien opdrachtgever geen
eigenaar is van de producten, verkrijgt
opdrachtgever door het enkele feit van
de ontbinding een pandrecht daarop tot
dezelfde zekerheid.
9.10 Een ontbinding als in dit artikel 9.1 tot en
met 9.4 of 9.6 bedoeld, zal niet tot gevolg
hebben dat rechten van opdrachtgever als
neergelegd in de artikelen artikel 4.3 sub
h, 6.2, 7.6, 8.2, 8.3, 9 en 10 eindigen.
Artikel 10 – Geheimhouding
10.1 Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en
de inhoud van de overeenkomst evenals
overige bedrijfsinformatie betreffende
opdrachtgever geheim houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtgever.
10.2 Het
is
opdrachtnemer
verboden
documenten en/of brieven (al dan niet
in elektronische vorm) of afschriften of
kopieën daarvan, in welke vorm dan ook,
die hij in verband met zijn werkzaamheden
voor opdrachtgever onder zich heeft, langer
onder zich te houden dan voor de uitvoering
van de overeenkomst noodzakelijk is. In
ieder geval is opdrachtnemer verplicht
dergelijke documenten, brieven (al dan niet
in elektronische vorm) en/of afschriften of
kopieën, in welke vorm dan ook, daarvan
direct na de uitvoering van de overeenkomst
aan opdrachtgever te retourneren, zonder
daarvan een afschrift of kopie, in welke
vorm dan ook, achter te houden.
10.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel
10.1 en 10.2 zal opdrachtnemer een
direct opeisbare boete verschuldigd zijn
ter hoogte van het bedrag genoemd in de
overeenkomst, of bij gebreke daarvan, ter
hoogte van 10% van de overeengekomen
prijs voor iedere overtreding, een en ander
onverminderd de overige rechten van
opdrachtgever, waaronder zijn recht op
(aanvullende) schadevergoeding.
10.4 Opdrachtnemer is verplicht dezelfde
verplichtingen als bedoeld in artikel 10.1
tot en met 10.3 op te leggen aan zijn
werknemers en hulppersonen die door
opdrachtnemer bij de uivoering van de
overeenkomst worden ingezet.
10.5 In geval van overtreding van artikel 10.1
tot en met 10.3 door een werknemer van
de opdrachtnemer of door een andere
over wie opdrachtnemer enige vorm van
gezag heeft, is de opdrachtnemer ook de
boete uit artikel 10.3 verschuldigd.
10.6 De bepalingen van artikel 10.1 tot en
met 10.5 zijn van toepassing voor een
onderaannemer indien de opdrachtnemer
een onderaannemer wenst in te
schakelen.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en forum
11.1 Op
alle
overeenkomsten
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer
is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Op overeenkomsten tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer zijn de bepalingen van
het Weens Koopverdrag en vergelijkbare
verdragen niet van toepassing.
11.3 De Rechtbank Oost-Brabant is bij
uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen naar aanleiding van opdrachten
van opdrachtgever en overeenkomsten
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1 Het is opdrachtnemer, met uitzondering
van het bepaalde in artikel 8.5, verboden
rechten en verplichtingen dan wel
vorderingen op opdrachtgever uit hoofde
van een overeenkomst met opdrachtgever
en/of uit deze inkoopvoorwaarden aan
derden over te dragen, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtgever.
12.2 Indien en voor zover enige bepaling van de
overeenkomst of deze inkoopvoorwaarden
onder de gegeven omstandigheden
onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of
ongeldig moet worden geacht en op grond
daarvan wordt ontbonden, vernietigd of
nietig wordt verklaard, dan wordt dat beding
geacht ontbonden, vernietigd of nietig te
zijn voor zover het onredelijk bezwarend
is en, indien nodig, te worden vervangen
door een niet onredelijk bezwarend beding
dat het ontbonden, vernietigde of nietige
beding zoveel mogelijk benadert en dat,
alle omstandigheden in aanmerking
genomen, aanvaardbaar is.

