ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN BLYGOLD VENNOOTSCHAPPEN
Artikel 1 – definities
1.1 "Inkoopvoorwaarden"

1.2

: Deze algemene inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever;

"Leverancier"

: De (potentiële) wederpartij van de Opdrachtgever;

"Levering"

: De feitelijke aflevering of het feitelijk ter beschikking stellen
aan de Opdrachtgever, ongeacht of er sprake is van
eigendomsoverdracht aan Opdrachtgever;

"Opdrachtgever"

: Blygold Nederland BV en/of Blygold Laboratories BV en/of
Blygold Schiphol BV en/of Blygold Nederland Groep BV, alle
(mede) gevestigd aan de Hoofdveste 13 te 3992 DH Houten,
Nederland;

"Overeenkomst"

: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Opdrachtgever
en de Leverancier betreffende de Levering van Zaken;

"Partijen"

: De Opdrachtgever en de Leverancier;

"Zaken"

: De aan de Opdrachtgever te leveren of ter beschikking gestelde
roerende zaken, inclusief de eventuele montage en/of
installatie daarvan, en/of de aan de Opdrachtgever te leveren
diensten;

"Dienstverlening"

: De tussen de Opdrachtgever en de Leverancier te bepalen
werkzaamheden, die door de Leverancier in opdracht van
Opdrachtgever verricht moeten worden, eventueel
gecombineerd met de levering van "Zaken".

Onder schriftelijke correspondentie wordt in de Inkoopvoorwaarden ook verstaan het
versturen van een (geschreven/getypt) bericht per fax, email of enig ander elektronisch
medium.

Artikel 2 — Toepasselijkheid
2.1

Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder door de Opdrachtgever gedaan
verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod/offerte, op de door de
Leverancier uit te brengen aanbieding/offerte, op alle opdrachten van de Opdrachtgever en
op alle met de Leverancier te sluiten en gesloten Overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

2.2

De Opdrachtgever wijst de toepasselijkheid van elke vorm van algemene voorwaarden van de
Leverancier uitdrukkelijk van de hand.

2.3

Van deze Inkoopvoorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenstemming, door bevoegde
functionarissen, worden afgeweken.

Artikel 3 — Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1

Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn geldig gedurende 60 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de datum van ontvangst van de aanbieding. Een aanbieding van de Leverancier, al dan
niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen na aanvaarding door de Opdrachtgever.

3.2

Indien de Leverancier een aanbieding doet, komt de Overeenkomst tot stand doordat de
Opdrachtgever deze aanbieding schriftelijk aanvaardt.

3.3

Aanbiedingen van Dienstverlening bevatten ‐ indien van toepassing – een onderverdeling in
uren en materialen en vermelden ‐indien van toepassing‐ de tijdsduur en tijdsplanning.

3.4

Indien binnen een tussen Partijen reeds bestaande zakelijke rechtsverhouding een schriftelijke
order door de Opdrachtgever wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding
van de Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand, tenzij de Leverancier binnen 4
werkdagen na datum van de order de Opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt dat hij de order
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niet aanvaardt.
3.5

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 4 — Uitvoering van de Overeenkomst
4.1

De Leverancier is gehouden om de Zaken in de overeengekomen vorm, hoeveelheid
en kwaliteit op de overeengekomen datum van levering en overeengekomen plaats
van bestemming te leveren.

4.2

Voor zover de opdracht van de Opdrachtgever aan de Leverancier bestaat uit het tot stand
brengen van een prestatie van niet‐stoffelijke aard (levering van diensten), is de Leverancier
gehouden om het overeengekomen resultaat op de overeengekomen datum van levering te
leveren aan de Opdrachtgever. Indien er geen sprake is van een tevoren afgesproken resultaat
doch van de verplichting tot het verrichten van een inspanning, hetgeen uitdrukkelijk zal
moeten blijken uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan is Leverancier gehouden tot
maximale inspanning, gericht op een maximale prestatie.

4.3

De Leverancier vermeldt, al naargelang van toepassing, op de paklijsten, facturen,
verpakkingen en overige correspondentie het artikelnummer, de besteller, het bestelnummer,
het inkoopnummer, het kenmerk, het projectnummer en het adres van de Opdrachtgever,
alsmede ieder ander door de Opdrachtgevergewenst kenmerk.

4.4

Backorders dient de Leverancier zelf op te volgen. De Leverancier dient de Opdrachtgever
hieromtrent schriftelijk op de hoogte te houden.

4.5

De Leverancier, zijn personeelsleden en door hem bij de voorbereiding en uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde derden / arbeidskrachten, zijn gehouden bij de uitvoering
van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde wettelijke veiligheids‐, gezondheids‐ en
milieuvoorschriften in acht te nemen en daar actief op toe te zien. Indien de
Opdrachtgever in de overeenkomst op voornoemde terreinen aanvullende voorschriften
stelt, is de Leverancier gehouden ook die voorschriften na te leven.

4.6

Indien de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op het terrein
en/of binnen de personele organisatie van de Opdrachtgever dient te verrichten, dienen de
Leverancier, zijn ondergeschikten en niet‐ondergeschikten de instructies van de
Opdrachtgever en de bij de Opdrachtgever geldende bedrijfsvoorschriften in acht te nemen en
de overeengekomen werkzaamheden tijdens de door de Opdrachtgever opgegeven
werktijden uit te voeren.

4.7

De Leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen door de Opdrachtgever redelijke voorwaarden
worden verbonden.

4.8

Indien de Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, blijft de
Leverancier tegenover de Opdrachtgever onverminderd aansprakelijk voor nakoming van de
verplichtingen onder de Overeenkomst.

Artikel 5 — Wijzigingen opdracht
5.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde
bevoegd om een geplaatste order, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, te wijzigen
en/of aan te vullen. De Leverancier zal alle door de Opdrachtgever aangegeven wijzigingen
en/of aanvullingen van de opdracht uitvoeren, mits deze wijzigingen en/of aanvullingen
redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.

5.2

Indien de hierboven in artikel 5.1 bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen voor de
Opdrachtgever negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor de overeengekomen prijs en/of het
tijdstip van levering, dient de Leverancier de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de wijziging of aanvulling, schriftelijk in
kennis te stellen, bij gebreke waarvan de gewijzigde opdracht volgens de oorspronkelijk
overeengekomen prijs, levertijd en andere voorwaarden zal worden uitgevoerd.
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5.3

Indien de gevolgen van de wijzigingen en/of aanvullingen voor de prijs en/of het tijdstip van
levering naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in
overleg treden. Indien dit niet binnen een redelijke termijn alsnog tot overeenstemming leidt,
blijft Opdrachtgever in dat geval te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 — Documentatie
6.1

De Leverancier is gehouden om, indien van toepassing, alle bij de Zaken behorende
documentatie, gebruiksaanwijzingen en informatie zowel in papieren vorm als digitaal in het
Nederlands of Engels bij Levering van de Zaken zonder extra kosten aan de Opdrachtgever
ter beschikking te stellen. Indien er een wettelijke verplichting is, de documentatie in het
Nederlands te verstrekken, dient de Leverancier hiervoor zorg te dragen.

6.2

De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

6.3

De Leverancier is gerechtigd de informatie die aan hem verstrekt is door de Opdrachtgever te
gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft te
allen tijde eigendom van de Opdrachtgever.

Artikel 7 — Levering en levertijd
7.1

Levering geschiedt DDP (INCOTERMS 2010) op het door de Opdrachtgever opgegeven
adres op het overeengekomen tijdstip, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

7.2

De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien de Leverancier de overeengekomen
levertijden overschrijdt en er geen sprake is van wettelijke overmacht, is hij onmiddellijk in
verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

7.3

Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, dient de Leverancier de
Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Dit laat onverlet de toepasselijkheid van
artikel 7.2.

7.4

Eerdere Levering van de Zaken dan overeengekomen kan slechts plaatsvinden na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van
het overeengekomen tijdstip van betaling.

7.5

De Opdrachtgever is bevoegd de aflevering van Zaken, met uitzondering van bederfelijke
Zaken, uit te stellen. In dat geval is de Leverancier verplicht om de Zaken, zonder meerkosten,
indien van toepassing deugdelijk verpakt, herkenbaar en separaat voor de Opdrachtgever op
te slaan tot het moment van aflevering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 van deze
algemene inkoopvoorwaarden.

7.6

Indien de order bepaalt dat de Zaken in meer dan één Levering aan de Opdrachtgever zullen
worden geleverd of indien er sprake is van een raamovereenkomst die voorziet of kan voorzien
in periodieke en/of opeenvolgende leveringen, is de Leverancier gehouden voldoende voorraad
aan te houden om telkens aan zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever te kunnen
voldoen.

Artikel 8 — Verpakking
8.1

De Leverancier garandeert dat de Zaken behoorlijk en conform de laatste voorschriften van
de Opdrachtgever en wettelijke vereisten zijn verpakt en worden gekenmerkt. De
Leverancier is daarbij verplicht om optimaal milieuvriendelijk te werk te gaan, hetgeen
tevens geldt voor de verwerking en/of vernietiging van gebruikte (verpakkings)materialen.

Artikel 9 — Prijzen
9.1

De overeengekomen prijzen zijn op basis van levering DDP, derhalve inclusief kosten van
vervoer, belastingen, heffingen, assurantie en exclusief BTW, en luiden in de door de
Opdrachtgever op de order aangegeven valuta.
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9.2

De prijzen zijn vast en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet
worden verhoogd.

9.3

De Leverancier dient toekomstige prijsmutaties en marktontwikkelingen onverwijld schriftelijk
aan de Opdrachtgever mede te delen. Dergelijke prijsmutaties leiden slechts tot aanpassing
van de prijzen indien dit in de Overeenkomst is voorzien en toestemming van de
Opdrachtgever schriftelijk is gegeven.

Artikel 10 — Facturering en betaling
10.1

De Leverancier zal de Opdrachtgever voor de geleverde Zaken tegen de overeengekomen prijs
factureren. Betaling van de factuur zal geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de
factuur door de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling is de
Opdrachtgever niet eerder in verzuim dan na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling
waarin hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund. Indien de Opdrachtgever
vertragingsrente verschuldigd zou worden, beloopt deze nooit meer dan maximaal 3% per
jaar.

10.2

Op de facturen dient het inkoopnummer van de Opdrachtgever vermeld te worden.

10.3

Facturering ter zake van dienstverlening vindt plaats na uitvoering en afronding van de
dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

10.4

Ter zake van projecten kunnen tussen de Leverancier en Opdrachtgever schriftelijk
nadere afspraken over uitvoering, prijs, betaling etc. worden gemaakt, waardoor er
desgewenst per project ‘op maat’ gewerkt kan worden.

10.5

De Opdrachtgever is bevoegd om betaling van de factuur op te schorten, indien hij van mening
is dat de geleverde Zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden en/of gebreken vertonen.
De reden voor opschorting dient aan de Leverancier te worden medegedeeld.

10.6

De Opdrachtgever is bevoegd alle op geld waardeerbare vorderingen van Leverancier op de
Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van de Opdrachtgever, of aan Opdrachtgever
gelieerde ondernemingen, op Leverancier. Indien de Leverancier deel uitmaakt van een
groep ondernemingen, wordt onder Leverancier in de zin van dit artikel 10 van deze
algemene inkoopvoorwaarden mede verstaan alle tot die groep behorende ondernemingen.

10.7

Betaling door de Opdrachtgever houdt geen goedkeuring van de geleverde Zaken of
diensten in.

Artikel 11 — Eigendomsovergang
11.1

De eigendom van de Zaken gaat over op de Opdrachtgever bij Levering of, indien van
toepassing, na installatie of montage van de Zaken.

11.2

In geval van vooruitbetaling van de Zaken gaat de eigendom van de Zaken over op de
Opdrachtgever na de eerste betaling.

11.3

Indien de Opdrachtgever zaken aan de Leverancier in handen geeft ter uitvoering van de
opdracht, waaronder bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, gereedschappen,
materialen en onderdelen maar uitdrukkelijk ook modellen, specificaties, tekeningen,
software, informatiedragers en overige hulpmiddelen, blijven deze zaken en de auteurs‐
of andere rechten hierop eigendom van de Opdrachtgever. De Leverancier is verplicht als
een goed huisvader voor deze zaken te zorgen en deze in goede staat te houden, waarbij
voor derden altijd duidelijk dient te zijn dat de eigendom van voornoemde zaken rust bij
Opdrachtgever. Zolang Leverancier voornoemde zaken onder zich houdt, althans daar
verantwoordelijk voor is, is hij verplicht deze deugdelijk tegen beschadiging, diefstal en/of
verlies te verzekeren en verzekerd te houden.

11.4

De Leverancier is verplicht de in artikel 11.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden bedoelde
zaken uiterlijk bij de laatste (deel)Levering aan de Opdrachtgever (terug) te zenden.

11.5

Indien de Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig artikel 11.3
van deze algemene inkoopvoorwaarden door de Opdrachtgever in handen van de
Leverancier zijn gegeven, wordt de Opdrachtgever eigenaar van de gehele nieuwe zaak en
is Leverancier slechts de houder voor de Opdrachtgever.
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11.6

a.

b.
c.

De Leverancier is verplicht om de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte te
stellen indien:
derden rechten op de in artikel 11.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden genoemde
zaken doen gelden of Leverancier er kennis van heeft dat derden voornemens zijn
rechten op de in artikel 11.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden genoemde zaken
te doen gelden;
(voorlopige) surseance van betaling door de Leverancier wordt aangevraagd of is
verleend of enige regeling met de schuldeisers van de Leverancier wordt getroffen;
het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd of de Leverancier failliet
wordt verklaard.

11.7

Indien de Leverancier in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, is de Opdrachtgever bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de
zaken die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. De Leverancier machtigt de
Opdrachtgever reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen)
betreden waar de betreffende zaken zijn opgeslagen. Alle kosten van de Opdrachtgever die
verband houden met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de Leverancier.

11.8

Alle software ten behoeve van machines en panelen wordt eigendom van de
Opdrachtgever op de(zelfde)wijze zoals de artikelen 11.1 en 11.2 van deze algemene
inkoopvoorwaarden bepalen. De Leverancier is verplicht alle medewerking te verlenen
voor zover noodzakelijk in het kader van de overdracht van de eigendom.

Artikel 12 — Garantie
12.1

De Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken aan de Overeenkomst beantwoorden,
vrij zijn van gebreken, compleet zijn en in overeenstemming met de omschrijving, eisen en
omvang volgens de Overeenkomst, geschikt zijn voor het opgegeven doel. Tevens dienen
de geleverde zaken te voldoen aan alle relevante en van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen ten tijde van de Levering. De Leverancier garandeert dat alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en
instructieboeken worden meegeleverd met de Zaken, ook indien deze niet met name zijn
genoemd door de Opdrachtgever.

12.2

Geleverde Zaken worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, als ondeugdelijk in de zin van
artikel 12.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden aangemerkt indien daaraan binnen 12
maanden dan wel binnen de voor de betreffende zaak / het betreffende product geldende
gebruikelijk langere of geldende langere garantietermijn na Levering gebreken ontstaan, tenzij
dit het gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan opzet of grove schuld van de
Opdrachtgever. Afwijkende kortere garantietermijnen zijn slechts geldig indien deze
deugdelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

12.3

Voornoemde garantie houdt in dat de gebreken die binnen de ad 12.2 genoemde
termijn(en) na Levering zijn ontstaan gratis en op eerste verzoek van de Opdrachtgever
onmiddellijk en volledig door de Leverancier worden hersteld, zo nodig door vervanging
van de Zaken of onderdelen daarvan. Een en ander laat onverlet de overige rechten van
Opdrachtgever, zoals het recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente.

12.4

De Leverancier garandeert dat hij na Levering gedurende een aan de gemiddelde levensduur
van de geleverde Zaken representatieve periode onderdelen voor die geleverde Zaken, voor
zover het duurzame gebruiksgoederen betreft, aan de Opdrachtgever zal kunnen leveren en
onderhoudswerkzaamheden en reparaties zal kunnen uitvoeren tegen marktconforme
prijzen.

12.5

De Leverancier staat ervoor in dat de geleverde Zaken geen inbreuk maken op rechten van
derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart
de Opdrachtgever volledig van aanspraken van derden in dit verband.

Artikel 13 — Onderhoudscontracten
13.1

Onderhoudscontracten worden in de regel gesloten voor bepaalde tijd met een
maximum van 12 maanden, tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk een meerjarig
onderhoudscontract aan gaat. In het onderhoudscontract wordt dan uitdrukkelijk die
afwijkende langere termijn schriftelijk en voor bepaalde tijd overeengekomen.
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13.2

Het onderhoudscontract eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de
overeengekomen duur van het onderhoudscontract. Zo een onderhoudscontract na de
initieel schriftelijk overeengekomen duur stilzwijgend wordt voortgezet door partijen
zonder dat er nieuwe schriftelijke afspraken worden gemaakt over de duur van de
voortzetting of de termijn van opzegging, dan wordt de feitelijke voortzetting geacht
nooit langer voort te duren dan de oorspronkelijk overeengekomen contractsduur en
geldt over en weer een opzegtermijn van twee kalendermaanden waarmee de
samenwerking tussentijds kan worden beëindigd zonder enige schadeplicht jegens de
andere partij.

13.3

De Leverancier richt zich tot de door de Opdrachtgever schriftelijk aangewezen
contactpersoon op de betreffende vestiging van de Opdrachtgever voor het maken van een
afspraak voor het onderhoud. De onderhoudsmedewerker van de Leverancier dient zich op
de dag van het onderhoud bij zijn contactpersoon van de Opdrachtgever te melden, zowel
voor aanvang van de werkzaamheden als na uitvoering van zijn werkzaamheden ten
behoeve van de oplevering van het onderhoud en het aftekenen van de werkbon.

Artikel 14 — Aansprakelijkheid
14.1

Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van het door/namens Leverancier uitvoeren
van de Overeenkomst, dan is Leverancier voor deze schade aansprakelijk. Dit geldt zowel
voor directe schade als gevolgschade en is alleen dan niet van toepassing indien er bij
Opdrachtgever zèlf sprake is van opzet en/of grove schuld die tot de schade heeft geleid.

14.2

De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden in verband
met schade ontstaan door of in verband met de uitvoering van haar verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst. De Leverancier zal een adequate WA /
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en de Opdrachtgever op haar eerste
verzoek een kopie van de polis verstrekken.

Artikel 15 — Tekortkoming en ontbinding
15.1

Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, wordt aan hem een door de Opdrachtgever vast te stellen
redelijke termijn gegund om alsnog deugdelijk na te komen. Lukt de Leverancier dat niet
tijdig en en/of volledig, dan is hij in verzuim en is de Opdrachtgever, onverminderd de
overige aan hem toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding,
bevoegd de Overeenkomsten) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te (doen)
ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de Leverancier op
te schorten. Onverminderd de overige aan de Opdrachtgever toekomende rechten uit
hoofde van de wet, is de Opdrachtgever daarnaast gerechtigd om een andere leverancier
opdracht te geven de betreffende Overeenkomst(en) met de Opdrachtgever uit te
voeren en de eventueel daarmee gepaard gaande (meer)kosten, waaronder onder meer
door de desbetreffende leverancier gehanteerde hogere prijzen, op de Leverancier te
verhalen.

15.2

De Opdrachtgever is voorts bevoegd om de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden/op te zeggen indien de Leverancier (voorlopige) surséance
van betaling aanvraagt of surséance van betaling ten aanzien van de Leverancier wordt verleend
of een regeling met de schuldeisers van de Leverancier wordt getroffen, het faillissement van de
Leverancier wordt aangevraagd of de Leverancier failliet wordt verklaard, ten aanzien van de
rechtspersoon een splitsing of fusie of wijziging van rechtsvorm plaats heeft, de Leverancier
wordt geliquideerd of ontbonden, de Leverancier zijn onderneming staakt of de zeggenschap
over de Leverancier wordt overgedragen of indien beslag wordt gelegd op (een wezenlijk deel
van) de activa van de Leverancier of indien vergunningen van de Leverancier (voor zover
redelijkerwijs relevant voor haar verplichtingen onder de Overeenkomst) worden ingetrokken.

15.3

Indien er naar het redelijk oordeel van de Opdrachtgever gegronde reden bestaat om te
vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet
tijdig zal nakomen, is de Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van de Opdrachtgever,
terstond genoegzame en in de door de Opdrachtgever gewenste vorm, zekerheid te stellen
voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.

15.4

Alle (buiten)gerechtelijke kosten van de Opdrachtgever, ontstaan uit of verband houdende met
de niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de Leverancier komen ten
laste van de Leverancier.
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15.5

De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch
zullen integraal voor rekening van de Leverancier zijn, indien deze (in overwegende mate) in
het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16 — Overmacht
16.1

In geval van overmacht kan de Leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst opschorten voor de duur van maximaal 4 weken, onder de
voorwaarde dat de Leverancier de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk
binnen 2 werkdagen nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich voordoet,
schriftelijk in kennis stelt onder volledige opgaaf van redenen. Indien de Leverancier na
afloop van deze 4 weken niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, is de
Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten
dele te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

16.2

Voor rekening van de Leverancier komen in ieder geval, doch niet uitsluitend staking,
werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transportproblemen, niet‐nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers en storingen in het bedrijf van de Leverancier.

Artikel 17 — Geheimhouding
17.1

Alle door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door de
Leverancier niet voor publicitaire of verkoopbevorderende doeleinden openbaar worden
gemaakt.

17.2

De Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle door de
Opdrachtgever verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens en
kennis en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de hem verstrekte opdracht. De
Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan alle ondergeschikten en niet‐
ondergeschikten die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen en staat ervoor in dat deze die verplichtingen
nakomen. In bepaalde gevallen kunnen werknemers van de Leverancier verplicht worden
een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen alvorens met de uitvoering van de
Overeenkomst te beginnen.

Artikel 18 — Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
18.1

Bij gelijke geschiktheid, zal Opdrachtgever waar mogelijk en nuttig, zaken doen met de
Leverancier die zich positief onderscheidt op het gebied van milieu en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Opdrachtgever.

18.2

Het is de Leverancier uitdrukkelijk verboden om met betrekking tot de opdrachtverstrekking
de objectiviteit van de daarvoor verantwoordelijke medewerker van de Opdrachtgever anders
te beïnvloeden dan door een juiste weergave van en toelichting op de
prijs/prestatieverhouding van de door de Leverancier geoffreerde Zaken.

18.3

Het is de Leverancier of zijn ondergeschikten of niet‐ondergeschikten niet toegestaan om
medewerkers van de Opdrachtgever of niet‐ondergeschikten van de Opdrachtgever,
ongeacht de functie, enig persoonlijk voordeel aan te bieden, te verschaffen of toe te
kennen, dan wel op verzoek of met goedkeuring van een medewerker, aan derden
persoonlijke voordelen toe te kennen.

18.4

Bij schending door de Leverancier van het bepaalde in dit artikel 18 van deze algemene
inkoopvoorwaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd alle andere rechten
van de Opdrachtgever, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen.

Artikel 19 — Milieu en afval
19.1

Leverancier dient op het terrein van de Opdrachtgever te zorgen voor het verzamelen,
afvoeren en verwerken/storten van zijn afval conform de wettelijke bepalingen.
Leverancier dient ter plaatse gemorste olie en/of toxische stoffen die gevaar opleveren,
direct op te ruimen en in de daartoe bestemde afvalcontainers te deponeren. Het is ten
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strengste verboden deze te doen afvloeien in de riolen.
19.2

Bij (een vermoeden van) een milieu‐incident dient de Leverancier direct de
contactpersoon ter plaatse van de Opdrachtgever te waarschuwen.

Artikel 20 — Opzegging
20.1

Ingeval een Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, is de
Opdrachtgever steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, met inachtneming van een
termijn van twee kalendermaanden tussentijds op te zeggen. In geen geval is de
Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 21 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en de Leverancier is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

21.2

Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en de Leverancier die naar aanleiding van deze
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten
ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot de Inkoopvoorwaarden mochten
ontstaan, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, is de Rechtbank te Utrecht in eerste
aanleg bevoegd.
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