INKOOPVOORWAARDEN
Bieze BV, Galvanistraat 16, (3861 NJ) te Nijkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08022602, hanteert de voorwaarden zoals hieronder omschreven.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Inkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bieze B.V.;

Verkoper: iedere (rechts)persoon die met Inkoper een overeenkomst voor of samenhangende met de
verkoop of levering van goederen en/of diensten heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en
behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

(De) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen ter zake van of samenhangende met de verkoop of
levering van goederen en/of diensten, totstandgekomen zoals omschreven in artikel 3, alsmede alle daaruit
voortvloeiende overeenkomsten en/of daarmee samenhangende overeenkomsten;

Partijen: Inkoper en Verkoper;
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanvragen, offertes, orders, overeenkomsten en
aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de door Inkoper gedane aankopen, en inkopen en/of
opdrachten ter zake goederen en (daarmee samenhangende) diensten.
b. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing en is de
toepasselijkheid van eventuele algemene leveringsvoorwaarden, onder welke benaming dan ook, van
Verkoper uitgesloten en wordt hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen..
c. Indien en voor zover bij de schriftelijke overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken door
Partijen van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
d. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze
voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
a. Prijs en offerte aanvragen door Inkoper moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod. Op een aanvraag van Inkoper volgt een aanbieding of offerte van Verkoper. Deze aanbieding of
offerte is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat deze Inkoper heeft bereikt, tenzij de
aanvraag van Inkoper tot het doen van een aanbod een afwijkende termijn inhoudt.
b. De overeenkomst komt tot stand doordat Inkoper de aanbieding of offerte van Verkoper schriftelijk
aanvaardt en op het moment dat de opdracht door Inkoper wordt verzonden. Wordt de opdracht na afloop
van de in lid a van dit artikel bedoelde termijn verzonden of wijkt de opdracht op meer dan ondergeschikte
punten af van de aanbieding of offerte, ook dan komt de overeenkomst overeenkomstig de opdracht tot
stand, tenzij Verkoper de opdracht binnen veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk verwerpt.
c. Indien Verkoper geen aanbieding of offerte heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand doordat
Verkoper een schriftelijke opdracht van Inkoper binnen zeven dagen na haar dagtekening schriftelijk
aanvaardt.
d. Aanbiedingen, offertes en/of kostenbegrotingen, opgesteld door Verkoper, kunnen niet aan Inkoper in
rekening worden gebracht, ook niet indien geen overeenkomst tot stand komt.
e. Voor zover de Verkoper enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke
verwachting of veronderstelling dat een overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet de Verkoper
dat voor eigen rekening en risico.
Artikel 4. Wijzigingen
a. Wijzigingen in de overeenkomst komen tot stand op het moment van verzending van de wijzigingen door
Inkoper, tenzij Verkoper binnen zeven dagen na verzending van de wijzigingen hiertegen schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar maakt. Indien Verkoper binnen zeven dagen na verzending van de wijzigingen
hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt, heeft Inkoper het recht de overeenkomst te annuleren /
ontbinden zonder dat Verkoper recht heeft op schadevergoeding.
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b.

c.

Indien een dergelijke wijziging naar het oordeel van Verkoper gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs
en/of het tijdstip van levering, is Verkoper verplicht Inkoper hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen zeven dagen na verzending van de wijzigingen, schriftelijk en gemotiveerd te informeren. Indien de
gevolgen voor de prijs en/of het tijdstip van levering naar het oordeel van Inkoper onredelijk zijn, treden
Partijen hierover onmiddellijk in overleg bij gebreke waarvan Verkoper gehouden is de wijzigingen in de
opdracht c.q. overeenkomst te hebben geaccepteerd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door personeel van Inkoper of namens Inkoper gedaan door verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Inkoper slechts indien en voor zover deze door de
daartoe bevoegde personen schriftelijk door Inkoper zijn bevestigd.

Artikel 5. Overdracht en in de plaats stelling
a. Verkoper zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel, noch
gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inkoper. Verkoper
is ter zake de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst evenmin gerechtigd een ander, geheel
noch gedeeltelijk, voor hem in de plaats te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Inkoper.
b. In geval Inkoper toestemming verleent voor het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, heeft zij het recht
aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
c. In spoedeisende gevallen en/of indien na overleg met Verkoper redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
deze niet, niet tijdig of niet naar behoren de verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is
Inkoper bevoegd te verlangen dat Verkoper uitvoering van de overeenkomst voor zijn rekening en risico,
geheel of gedeeltelijk aan (een) door Inkoper aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat
Verkoper niet van de verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 6. Ketenaansprakelijkheid
a. Desgevraagd moet Verkoper aan Inkoper de meest recente verklaringen van de belastingdienst en van het
UWV verstrekken, omtrent zijn betalingsgedrag ter zake van de afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremies. Verkoper mag bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts gebruik maken van
derden als deze derden eveneens deze verklaringen kunnen verstekken en/of zekerheid stellen voor de
afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
b. Verkoper vrijwaart Inkoper tegen alle eventuele aanspraken van de belastingdienst of de bedrijfsvereniging
in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Artikel 7. Prijs en prijsherziening
a. De in de Overeenkomst (incl. aanbiedingen en offertes) vermelde prijzen gelden exclusief BTW, zijn vast en
bindend en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Verkoper, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Toekomstige prijsmutaties worden door Verkoper aan Inkoper gemeld en kunnen niet eerder van kracht
worden dan na goedkeuring van Inkoper.
c. Prijsverhogingen ontstaan door meerwerk ten aanzien van (samenhangende) diensten kan Verkoper slechts
in rekening brengen indien Inkoper vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dit meerwerk en
de daaraan verbonden kosten.
d. Kostenbegrotingen opgesteld door Verkoper voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst
kunnen nimmer in rekening worden gebracht, ook niet in die gevallen waarin geen overeenkomst tot stand
komt.
Artikel 8. Facturering en betaling
a. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal niet eerder dan na 60 dagen na ontvangst van de factuur
plaatsvinden, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen goederen en diensten,
eventuele installatie en/of montage van goederen en/of ontvangst van alle bijbehorende documentatie,
kwaliteits- en garantiecertificaten heeft plaatsgevonden. Verkoper is niet gerechtigd om
kredietbeperkingstoeslagen en/of -percentages en dergelijke in rekening te brengen en Inkoper is op haar
beurt niet gehouden dergelijke toeslagen te voldoen.
b. Inkoper is te allen tijde gerechtigd het factuurbedrag gedeeltelijk of geheel te verrekenen met een vordering
op Verkoper.
c. Betaling door Inkoper houdt op geen enkele wijze afstand van recht in, noch goedkeuring van het geleverde.
d. Inkoper is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende
zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van Verkoper te verlangen. Weigering van
Verkoper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Inkoper het recht de overeenkomst te ontbinden,
onverminderd het recht van Inkoper tot vergoeding van (on)kosten en winstderving.
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Artikel 9. Levering, leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
a. Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. De door de Inkoper opgegeven
levertijden zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige levering is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Indien Inkoper geen levertijdstip c.q. datum in de opdracht heeft genoemd maar wel een uiterste
levertermijn heeft aangegeven, dan vangt deze termijn aan op de dag dat de opdracht schriftelijk is
verstrekt.
b. Indien Verkoper weet of voorziet dat goederen of werkzaamheden niet binnen de overeengekomen tijd
geleverd c.q. verricht kunnen worden, zal hij Inkoper daarvan onmiddellijk zowel mondeling als schriftelijk op
de hoogte stellen. Bij het niet nakomen van deze bepaling is Inkoper gerechtigd eventuele kosten c.q.
geleden schade op Verkoper te verhalen.
c. Indien Verkoper het tijdstip van levering, anders dan wegens overmacht, overschrijdt en dit niet onmiddellijk
heeft gemeld, is Inkoper gerechtigd hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij een direct opeisbare boete
voor niet-tijdig leveren in rekening te brengen die 2% van de koop- of aanneemsom bedraagt, te rekenen
per werkdag waarmee de overeengekomen datum van levering, geheel of gedeeltelijk wordt overschreden,
zulks met een maximum van 80% van de koop- of aanneemsom. Deze boete geldt onverminderd de
verplichting van Verkoper om de werkelijke schade te vergoeden.
d. Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de Incoterms
2010 DDP (Delivered Duty Paid), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
e. Inkoper heeft het recht de levering uit te stellen. Verkoper zal in dit geval de goederen voor eigen rekening
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren, voor en
maximumperiode van 30 werkdagen. Verpakking vindt plaats op de door Inkoper aangegeven wijze.
f. Verkoper is niet gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
g. Verkoper is verplicht alle gebruikte emballage, waaronder begrepen pakketten, kratten en dergelijke meer,
terug te nemen. Verkoper dient de ompakkingen voortdurend aan de laatste milieueisen te laten aanpassen
alsmede zo weinig mogelijk ompakkingsmateriaal te ge- c.q. verbruiken. Statiegelden op emballage zijn niet
van toepassing.
Artikel 10. Recall
a. Indien Verkoper ermee bekend is dat bepaalde geleverde goederen (inclusief verpakkingen), ongeschikt of
mogelijk ongeschikt zijn voor gebruik of consumptie (door bijvoorbeeld afwijkingen of mogelijke
gezondheidsrisico’s) of omdat daarover twijfel bestaat, waardoor het geleverde (mogelijk) onveilig kan zijn
en aanleiding zou kunnen geven tot een al dan niet van overheidswege gedwongen product recall en/of withdrawal, is Verkoper gehouden Inkoper daarvan terstond op de hoogte te brengen en in overleg met haar
te treden over een eventuele product recall en/of -withdrawal en de schadebeperking daarvan.
b. Indien Inkoper op enig moment constateert dat het door Verkoper geleverde (mogelijk) onveilig is, is Inkoper
gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht ter voorkoming of beperking van schade aan
Inkoper en/of derden. Verkoper is gehouden zich volledig in te spannen en alle medewerking hieraan te
verlenen en zal op instructie van Inkoper onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen. Uitsluitend
Inkoper is gerechtigd te bepalen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de
uitvoering ervan zal plaatsvinden.
c. Verkoper is verplicht om in verband met de traceerbaarheid binnen 24 uur een rapport op te stellen waarin
alle relevante informatie en documentatie is opgenomen met betrekking tot het betreffende product. Het
rapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:









d.

het betreffende product: naam, GTIN, THT, leveringsdatum, ordernummer;
het productieproces van het betreffende product;
de bereidingsmethode van het betreffende product;
de productspecificatie van het betreffende product;
een risicoanalyse van het betreffende product;
(ongewenste) effecten op de gezondheid van het betreffende product;
namen, e-mailadressen en telefoonnummers (tijdens en buiten kantooruren) van de belangrijkste
betrokken medewerkers van Verkoper;
gegevens van de toeleverancier(s) van het betreffende product;
(eventuele) overige door Inkoper gewenste informatie.

Gedurende de recall en/of withdrawal rapporteert Verkoper dagelijks de meeste actuele informatie aan
Inkoper. Ook is Verkoper steeds telefonisch bereikbaar voor Inkoper voor overleg en het geven van
informatie en assistentie bij het uitvoeren van de recall en/of withdrawal en nasleep. Verkoper bepaalt in
overleg met Inkoper de communicatie met de NVWA.
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e.

f.

g.
h.

Het bepaalde in dit artikel laat alle aan Inkoper toekomende rechten ingevolge van toepassing zijnde
regelgeving en de Algemene Voorwaarden onverlet. De kosten en geleden schade vanwege een product
recall en/of withdrawal, waaronder maar niet uitsluitend de kosten van retour en/of herstel, vervoer,
publiciteit en de gemiste en/of gederfde marge van Inkoper, zijn geheel voor rekening van Verkoper en
zullen op eerste verzoek aan Inkoper worden vergoed.
In geval van een product recall en/of withdrawal is Inkoper gerechtigd - in aanvulling op haar overige
rechten - de producten die onderwerp zijn van de product recall en/of withdrawal (ongeacht of haar logo op
deze producten en/of de verpakking van deze producten is weergegeven) op kosten van Verkoper te (laten)
vernietigen. Dit recht behoudt Inkoper ook na ontbinding of anderszins beëindiging van de overeenkomst
met Verkoper. Het recht op vernietiging en het gebruik van dit recht door Inkoper laat de overige
ongedaanmakingsverplichtingen van partijen in geval van ontbinding onverlet.
In geval van een product recall en/of withdrawal heeft Verkoper niet het recht op retournering van de
producten om het gebrek alsnog te herstellen.
De Verkoper doet geen mededelingen over de recall en/of withdrawal aan derde partijen, tenzij Inkoper
daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 11. Documentatie
a. Verkoper is verplicht alle benodigde en/of bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met
de levering ter beschikking te stellen aan Inkoper.
b. Inkoper is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan
voor eigen gebruik.
Artikel 12. Verpakking
a. Inkoper heeft te allen tijde het recht (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Verkoper aan deze
te retourneren.
b. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van
Verkoper. Indien op verzoek van - Verkoper verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit
voor risico en rekening van Verkoper.
Artikel 13. Kwaliteit en garantie
a. Verkoper garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de Overeenkomst, dat de goederen
compleet en voor gebruik gereed zijn, geleverd worden in overeenstemming met de opgestelde/bijgevoegde
specificaties alsmede dat de goederen vrij zijn van tekortkomingen, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij
zijn bestemd en tot de uiterste houdbaarheidsdatum voldoen aan de wettelijke eisen en (overige)
overheidsvoorschriften betreffende onder andere kwaliteit, milieu, (voedsel)veiligheid en gezondheid,
alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals
deze gelden op het moment van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst. Wanneer het geleverde
schadelijk kan zijn voor het door de Inkoper gevoerde proces dient dit door de Verkoper te worden
aangegeven.
b. Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan het
bepaalde in artikel 13a zal Verkoper in geval van levering van goederen binnen een redelijke termijn de
tekortkomingen opheffen door vervanging van de goederen en/of middels een aanvullende levering van de
goederen. Dit is ter keuze van de Inkoper. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van Verkoper.
c. Indien Verkoper niet voldoet aan haar garantieverplichtingen zoals vermeld in dit artikel binnen een door
Inkoper gestelde redelijke termijn, is Inkoper gerechtigd om vervangende en/of aanvullende goederen te
kopen bij een derde, een en ander voor rekening van Verkoper.
Artikel 14. Orde, veiligheid en milieu
a. Verkoper is gehouden de wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Verkoper legt deze verplichting ook op aan zijn werknemers en eventueel in te schakelen derden.
b. Ook dient Verkoper eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu van Inkoper te volgen. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op
aanvraag voor Verkoper gratis ter beschikking.
Artikel 15. Keuring
a. Inkoper is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen zowel tijdens de productie, bewerking en opslag
als na levering te (doen) keuren.
b. Op eerste verzoek zal Verkoper toegang verschaffen aan Inkoper of diens vertegenwoordiger tot de plaats
van productie, bewerking of opslag. Verkoper zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
c. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Verkoper niet op het voorgenomen tijdstip
kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Inkoper
voortvloeiende kosten voor rekening van Verkoper.
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d.

e.

f.

g.

Ingeval van afkeuring van de geleverde goederen, zal Verkoper naar keuze van Inkoper binnen 5
werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen. Indien Verkoper niet aan
deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Inkoper gerechtigd de goederen
kosteloos te annuleren en de goederen van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of
maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Verkoper.
Na levering staan de afgekeurde goederen , vanaf de eerste dag na schriftelijke kennisgeving van de
afkeuring, gedurende vijf werkdagen ter beschikking van Verkoper. Nadien kunnen zij door Inkoper, hetzij
voor rekening en risico van Verkoper naar hem worden teruggezonden, hetzij voor rekening en risico van
Verkoper worden vernietigd.
Tenzij anders overeengekomen dient Verkoper de door Inkoper toegeleverde grondstoffen, halffabrikaten,
verpakkingen en overige goederen vóór verwerking of gebruik op samenstelling en kwaliteit te controleren
en te testen. Eventuele onregelmatigheden dienen tenminste 3 werkdagen voor verwerking of gebruik aan
Inkoper gemeld te worden.
Keuring door Inkoper of ingangscontrole door Verkoper zal op geen enkele wijze van invloed zijn op enige
verplichting of aansprakelijkheid van Verkoper.

Artikel 16. Risico – en eigendomsoverdracht
a. Zodra de door Verkoper conform artikel 9 sub d geleverde goederen door Inkoper zijn goedgekeurd, berust
het eigendom en het risico hiervan bij Inkoper. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade aan de in
eigendom van Inkoper zijnde goederen, aangericht door Verkoper zelf of derden. Indien Inkoper de
goederen heeft goedgekeurd en geaccepteerd, maar deze binnen de onderneming van Verkoper blijven
opgeslagen, gaat desondanks het eigendom op Inkoper over. Verkoper zal deze goederen, voor eigen
rekening en risico, voor Inkoper gaan houden. Inkoper is gerechtigd te vorderen, dat Verkoper ter zake van
bedoelde goederen een verklaring van eigendomsoverdracht afgeeft.
b. In geval Inkoper aan Verkoper materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, recepten,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn
verplichtingen, blijven deze eigendom van Inkoper. Verkoper zal deze bewaren afgescheiden van
voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan derden. Verkoper zal ze merken als eigendom van
Inkoper.
c. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, recepten, tekeningen,
specificaties en software van Inkoper zijn verwerkt in goederen van Verkoper, is sprake van een nieuwe
zaak waarvan de eigendom aan Inkoper toebehoord. Dit geldt onverminderd het hiernavolgende.
d. Verkoper draagt het risico van onder meer beschadiging of verlies van de goederen tot het moment van
acceptatie of, indien dit op een later tijdstip is, tot het moment van feitelijke aflevering. Goederen die voor
acceptatie of feitelijke aflevering, anders dan door schuld of nalatigheid aan de zijde van Inkoper, verloren
zijn gegaan of zijn beschadigd, dienen door en op kosten van Verkoper te worden vervangen of hersteld,
dan wel dient Verkoper Inkoper volledig schadeloos te stellen.
e. Molestrisico - te weten geweld toegebracht door mensen, niet door de natuur, kaping, zeeroverij,
aanhouding op last van hoger hand, zoals embargo, verklaring van oorlog en represailles - komt steeds ten
laste van Verkoper.
Artikel 17. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
a. Verkoper zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie
van Inkoper geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van
Inkoper.
b. Verkoper is verplicht al hetgeen in het kader van een verzoek tot een aanbod, een opdracht enIof de
uitvoering van de overeenkomst omtrent Inkoper bekend wordt, geheim te houden en van personeelsleden
en derden die zij in het kader daarvan gebruikt, hetzelfde te bedingen. Het bepaalde in dit artikel is met
name - maar niet alleen - van toepassing op gegevens en informatie met betrekking tot producten,
installaties en processen die in samenwerking met of in opdracht van Inkoper door Verkoper worden
ontwikkeld.
c. Verkoper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam, merken en handelsbenamingen
van Inkoper en/of haar rechten van intellectuele eigendom in reclames, andere publicaties of voor andere
doeleinden gebruiken.
d. De verplichtingen ingevolge dit artikel blijven na beëindiging van de overeenkomst van kracht.
e. Bij overtreding van het gestelde in dit artikel is Verkoper van rechtswege in gebreke en verbeurt Verkoper
een direct opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, alsmede een boete
gelijk aan € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,
onverminderd eventuele aan Inkoper verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van
Inkoper op volledige schadevergoeding.
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Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
a. Indien op de geleverde goederen en diensten of bijbehorende documentatie en materialen, intellectuele
eigendomsrechten rusten, verkrijgt Inkoper daarvan kosteloos het niet-herroepbare gebruiksrecht door
middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, zulks met het recht op het verlenen
van sub-licenties. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming tot het verrichten of doen verrichten van alle
auteursrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot of samenhangend met het gebruik van de afgeleverde
goederen en diensten door of ten behoeve van Inkoper ongeacht op welke wijze en in welke vorm dan ook,
onder voorwaarde dat dit geschiedt in het kader van de normale activiteiten van Inkoper.
b. Verkoper vrijwaart Inkoper tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op
hun intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanspraken zoals met betrekking tot know how of
ongeoorloofde mededinging. Verkoper is gehouden om al datgene te doen dat nodig is voor het treffen van
alle maatregelen die kunnen bijdragen aan voorkoming van stagnatie bij Inkoper en tot beperking van de
door Inkoper te maken extra kosten of te lijden schade in dit verband, een en ander op kosten van Verkoper.
Specificaties, recepten, werkwijzen, ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen, teksten, beschrijvingen,
artistieke presentaties, artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop, data, inclusief alle wijzigingen
hierop en ander publiciteitsmateriaal etc. die door Inkoper of haar personeel c.q. door haar ingeschakelde
derden worden verstrekt of in opdracht van Inkoper of in verband daarmee door of vanwege Verkoper
worden gemaakt alsmede de intellectuele eigendomsrechten met betrekking daartoe, komen uitsluitend toe
aan Inkoper die ook als maker en ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of een en ander
(separaat) aan Inkoper in rekening wordt gebracht. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten
handelingen zouden zijn vereist zal Verkoper op eerste verzoek van Inkoper aan de overdracht van
zodanige rechten medewerking verlenen zonder daarbij nadere voorwaarden te stellen. Verkoper is
gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Inkoper te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de
overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Inkoper.
c. De uitoefening van de intellectuele eigendomsrechten door Inkoper zijn zowel tijdens als na de uitvoering
van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Inkoper voorbehouden.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
a. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door Inkoper of door derden wordt geleden als gevolg van
handelen of nalaten van Verkoper, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken, tenzij de schade het gevolg is van overmacht.
b. Verkoper vrijwaart Inkoper voor alle aanspraken van derden die in enig verband staan met (de uitvoering
van) de Overeenkomst. Hieronder moet in ieder geval worden verstaan, maar niet beperkt tot, vorderingen
tot vergoeding van schade en kosten op grond van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad,
productaansprakelijkheid, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, vorderingen op grond van het feit dat
de goederen en/of diensten niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en vorderingen ontstaan door
of in verband met de aard van of gebreken aan de geleverde goederen en/of diensten of door het feit dat de
geleverde goederen en/of diensten niet de eigenschappen bezitten die de derde mocht verwachten.
Verkoper is aansprakelijk voor vergoeding van alle schade, verliezen, kosten en lasten enzovoort die
Inkoper met betrekking tot zo een vordering mocht lijden, zulks inclusief maar niet beperkt tot
advocaatkosten en alle andere juridische kosten en lasten.
c. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Inkoper tevens als derden
aangemerkt.
d. Verkoper verplicht zich jegens Inkoper tot het zowel in als buiten rechte terzijde staan van Inkoper in geval
van vorderingen van derden als bedoeld ter zake en zich op verzoek van Inkoper op eigen kosten te voegen
in een vrijwaringsgeding.
e. Verkoper zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent
Inkoper desgewenst inzage in de hiertoe gesloten verzekeringspolis.
f. Indien en voor zover op Inkoper toch enige aansprakelijkheid jegens Verkoper rust is Inkoper slechts
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst. Inkoper kan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk niet worden
aangesproken tot nadeelsopheffing (op grond van artikel 6:230 BW) of uit hoofde van ongerechtvaardigde
verrijking (op grond van artikel 6:212 BW). De aansprakelijkheid van Inkoper is als volgt begrensd:
1.
2.

De aansprakelijkheid van Inkoper voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt en is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in het ene geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Inkoper beperkt tot de factuurwaarde van de
Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

Inkoopvoorwaarden Bieze B.V.

april 2018

3.

4.
5.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Inkoper of door
haar ingeschakelde derde(n), indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of
milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van
marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc.,
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
Schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekking
door Verkoper komt geheel voor rekening van Verkoper.
Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan
schriftelijk te zijn gemeld aan Inkoper. Schade die niet binnen die termijn is gemeld komt niet voor
vergoeding in aanmerking, tenzij de Verkoper aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder had
kunnen melden.

Artikel 20. Boetebeding
a. Indien Verkoper geheel of gedeeltelijk in strijd met de Overeenkomst en/of met één of meer van de
verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden handelt en/of een van zijn verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst en/of van deze voorwaarden niet nakomt en op deze overtreding of niet- nakoming géén
bijzondere boete is ingesteld, is Verkoper aan Inkoper een boete verschuldigd van € 25.000,-- (zegge:
vijfentwintigduizend euro) per overtreding en van € 1.000,-- (zege: duizend euro) voor elke dag dat de
overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Inkoper om volledige schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 21. Tekortkoming, beëindiging en overmacht
a. Indien Verkoper tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door één of
meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren na te
komen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie,
ontbinding, staking of overname, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) de
bedrijfseigendommen of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Verkoper, is hij van
rechtswege in verzuim en heeft Inkoper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Verkoper. In dat geval is Inkoper tevens gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te
schorten, zonder dat Inkoper tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Inkoper
verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Inkoper op volledige schadevergoeding.
Inkoper is in dat geval voorts, eveneens onverminderd eventuele aan Inkoper verder toekomende rechten,
daaronder begrepen het recht van Inkoper op volledige schadevergoeding, gerechtigd tot het innen van een
onmiddellijk opeisbare boete van 2% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 80%
van het door de Inkoper in verband met de levering te betalen bedrag.
b. In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Verkoper alle (vertrouwelijke) informatie,
die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van Inkoper
direct retourneren, zowel originelen als kopieën, dan wel vernietigen.
c. In geval dat een in lid a en/of lid b van dit artikel genoemde omstandigheid zich bij Verkoper voordoet, zijn
alle vorderingen van Inkoper op Verkoper terstond volledig opeisbaar en heeft Inkoper het recht ook alle
andere overeenkomsten met Verkoper op te schorten, op te zeggen of te ontbinden.
d. Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder)
uit te voeren, is Inkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot c.q. recht op schadevergoeding de
Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
Artikel 22. Restbepaling
a. Alle rechtsvorderingen van Verkoper on Inkoper op grond van een overeenkomst of de wet dienen te
worden ingesteld binnen één jaar na het ont ontstaan van de betreffende vordering, bij gebreke waarvan het
recht om de vordering in te stellen is vervallen.
Artikel 23. Geschillenregeling en toepasselijk recht
a. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van Inkoper is gevestigd. Zulks behoudens voor zover
dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.
b. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention
on contracts for the International sale of goods” (ook: het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
Opgesteld d.d. april 2018
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