Algemene Inkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Algemene informatie, toepassingsgebied

(3)

(1)

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke

uitvoert of als de Leverancier een leveringstermijn overschrijdt dan worden onze

relaties met onze Leveranciers. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn alleen

rechten, in het bijzonder ten aanzien van beëindiging van de overeenkomst en

van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon betreft

het vorderen van schadevergoeding, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke

die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

bepalingen. De bepalingen in lid 4 van dit artikel blijven echter onverkort van

(2)

toepassing.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op dienst- en

Indien de Leverancier de diensten niet of niet binnen de leveringstermijn

werkovereenkomsten evenals overeenkomsten ten aanzien van de koop en/of

(4)

levering van roerende zaken (Goederen) ongeacht of de leverancier de

recht om een forfaitaire compensatie te eisen voor onze schade als gevolg van

Als de Leverancier een leveringstermijn overschrijdt dan hebben wij het

Goederen persoonlijk produceert of aankoopt van derden-leveranciers. De

de vertraging bestaande uit 1% van de netto prijs per volledige kalenderweek

Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van onze

van vertraging tot een maximum van 5% van de netto prijs van de Goederen.

bestelling of de meest recent in tekstvorm gecommuniceerde versie aan de

Wij behouden ons het recht voor om te bewijzen dat wij door de vertraging meer

Leverancier op het moment van de bestelling gelden als raamovereenkomst,

schade lijden. De Leverancier heeft het recht om te bewijzen dat de schade

hetgeen ook geldt voor toekomstige contracten van hetzelfde type zonder dat

significant lager is of dat er helemaal geen schade is geleden.

hier in elk afzonderlijk geval naar is verwezen, tenzij anders overeengekomen.
(3)

Uitsluitend deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 4 – prestaties, levering, verpakking, overgaan van het risico en

Afwijkingen, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van de

gebrekkige aanvaarding

Leverancier zijn enkel van toepassing indien en voor zover wij daartoe

(1)

schriftelijk en uitdrukkelijk goedkeuring hebben verleend. Deze goedkeuring is

verschuldigd is, uit te laten voeren door derden (bijvoorbeeld onderaannemers)

noodzakelijk in elk afzonderlijk geval, zelfs indien we de leveringen van

zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De Leverancier draagt het inkooprisico

Leverancier zonder voorbehoud accepteren wetende van de Algemene

voor de door de Leverancier te leveren diensten, tenzij anders is

Voorwaarden van Leverancier.

overeengekomen in een individueel geval (bijvoorbeeld leveringsbeperkingen).

(4)

Individuele overeenkomsten met de Leverancier in een individueel geval

(2)

De Leverancier is niet gemachtigd om de dienst die de Leverancier

Binnen Nederland geschiedt de levering “Franco inclusie rechten”

(met inbegrip van overige overeenkomsten, amendementen en wijzigingen)

(Incoterms) naar de bestemming die is opgegeven in de bestelling. Als de

gaan voor deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst

bestemming niet is opgegeven, zal de levering geschieden op onze vestiging in

of een schriftelijke bevestiging (artikel 156a Rv) regelt de inhoud van dergelijke

Beuningen, tenzij anders is overeengekomen. De desbetreffende bestemming

overeenkomsten bij afwezigheid van bewijs van het tegendeel.

wordt eveneens de plaats van uitvoering van de levering en eventueel

(5)

aanvullende prestaties (schulden worden voldaan in de woonplaats van de

Juridisch relevante verklaringen en mededelingen die moeten worden

overgelegd aan ons door de Leverancier na sluiting van de overeenkomst

schuldeiser).

(bijvoorbeeld termijnen, waarschuwingen, annulering) moeten in schriftelijke

(3)

vorm geschieden om effectief te zijn.

verzending), de inhoud van de levering (artikelnummers en aantallen) en ons

(6)

Een afleveringsbon of vrachtbrief zal vermelden: de datum (van afgifte en

Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen zijn er alleen ter

bestelnummer. Als de afleveringsbon of vrachtbrief ontbreekt of onvolledig is,

verduidelijking. De wettelijke bepalingen zijn ook zonder verduidelijking

zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende vertragingen

toepasselijk, tenzij expliciet is afgeweken of sprake is van uitdrukkelijke

bij de behandeling en betaling.

uitsluiting in deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

(4)
voor

De levering van de Goederen geschiedt in een verpakking die geschikt is
het

product

met

inachtneming

van

de

relevante

wettelijke

Artikel 2 – Sluiten van de overeenkomst

milieuvoorschriften. Wegwerpverpakkingen worden terug genomen door de

(1)

Onze bestelling is op zijn vroegst bindend bij de afgifte van een schriftelijke

Leverancier op kosten van de Leverancier. Als recyclebare verpakking wordt

(order)bevestiging. Alvorens het aanvaarden van de bestelling is de Leverancier

gebruikt, dan verschaft de Leverancier deze verpakking in bruikleen; de

verplicht ons in kennis te stellen van duidelijke fouten (bijvoorbeeld typefouten

Leverancier draagt de kosten en het risico van de retourzending. Mochten wij in

of rekenfouten) of onvolledige delen in de bestelling (waaronder de

uitzonderlijke gevallen instemmen met het dragen van verpakkingskosten; dan

aanvraagdocumenten) met het doel deze fouten te corrigeren of te voltooien;

mogen deze kosten worden gefactureerd tegen hun verifieerbare kostprijs.

anders wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

(5)

(2)

De Leverancier is verplicht onze bestelling schriftelijk te bevestigen binnen

bij aflevering op de plaats van uitvoering. Indien partijen hebben ingestemd met

vijf (5) werkdagen of, in het bijzonder, de bestelling te voldoen door zonder

een aanvaarding (van de oplevering), dan wordt het risico doorgegeven op het

voorbehoud de Goederen te versturen. Een latere aanvaarding zal worden

moment van die aanvaarding. Afgezien van deze bepalingen zijn bepalingen

gezien als een nieuw aanbod, waarvoor onze aanvaarding is vereist.

van de wet inzake aanneming van werk van overeenkomstige toepassing.

Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat over op ons

Indien wij in verzuim verkeren ten aanzien van de aanvaarding, dan staat dit
Artikel 3 – Leveringstermijn en gebreken in de levering

gelijk aan een overdracht of de aanvaarding.

(1)

(6)

De leveringstermijn die door ons is opgegeven in de bestelling is bindend.

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing voor het bepalen wanneer

Leveringen op voorhand kunnen alleen worden gedaan met onze goedkeuring.

we in verzuim verkeren ten aanzien van de aanvaarding. De Leverancier moet

Indien de leveringstermijn niet wordt gespecificeerd in de bestelling en als de

ons uitdrukkelijk zijn diensten aanbieden, zelfs als partijen hebben ingestemd

leveringstermijn niet op andere wijze is overeengekomen, bedraagt de levertijd

met een bepaalde of onbepaalde datum of periode voor actie of medewerking
van onze kant (bijvoorbeeld de levering van materialen). Indien wij in verzuim
verkeren met de aanvaarding, kan de Leverancier een vergoeding voor de extra

twee weken vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien de

gemaakte kosten vorderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de

Leverancier niet kan voldoen aan de overeengekomen leveringstermijn, om

overeenkomst een niet-vervangbaar goed betreft dat moet worden vervaardigd

welke reden dan ook, dan dient de Leverancier ons hiervan onverwijld in kennis

door de Leverancier (custom-made), dan heeft de Leverancier alleen

te stellen.

aanvullende rechten indien we zijn overeengekomen om samen te werken en

(2)

wij aansprakelijk zijn voor het tekort schieten in deze samenwerking.

De ontvangst op het adres dat door ons is opgegeven, is leidend voor het

bepalen van de naleving van de leveringstermijnen voor leveringen waarbij er
geen sprake is van montage of installatie. In geval van installatie, montage of te

Artikel 5 – Prijzen en betalingsvoorwaarden

leveren diensten, is de voltooiing van de werkzaamheden (werkzaamheden

(1)

gereed voor aanvaarding) van toepassing voor het bepalen van de naleving van

inclusief BTW, tenzij dit afzonderlijk wordt weergegeven.

de leveringstermijnen.

(2)

De prijs die is opgegeven in de bestelling is bindend. Alle prijzen zijn

Tenzij anders overeengekomen in een individueel geval, omvat de prijs

alle diensten en ondersteunende diensten van de Leverancier (bijvoorbeeld

montage, installatie), alsmede alle bijkomende kosten (bijvoorbeeld goede

bedrijfsvoering nog voordat de koopprijs door ons is voldaan, waarbij wij de

verpakking, transportkosten inclusief vervoer en verzekering). Verpakking

Leverancier een volmacht verlenen om een stil pandrecht te vestigen op de

zullen alleen worden geretourneerd indien overeengekomen.

vordering die wij door de doorverkoop op de Consument verkrijgen. In ieder

(3)

geval zijn alle andere vormen van eigendomsvoorbehoud uitgesloten, in het

De overeengekomen prijs is verschuldigd binnen 30 kalenderdagen vanaf

de levering en volledige nakoming van de overeenkomst (met inbegrip van een

bijzonder het uitgebreide, overgedragen en verlengde eigendomsvoorbehoud.

eventuele overeengekomen aanvaarding van de oplevering) evenals de
ontvangst van een correcte factuur. Indien wij de betaling binnen 14

Artikel 7 – Gebrekkige levering

kalenderdagen overmaken, verleent de Leverancier ons 3% korting op het netto

(1)

factuurbedrag. In het geval van een bankoverschrijving, wordt de betaling

rechten ten aanzien van materiele of formele gebreken (ongeldige titel) ten

geacht binnen de gestelde betalingstermijn te hebben plaatsgevonden, indien

aanzien

onze transferorder wordt ontvangen door onze bank voor het verstrijken van de

leveringstermijnen evenals onjuiste montage en foutieve instructies voor

Tenzij anders aangegeven, gelden de wettelijke bepalingen voor onze

van

de

Goederen

(met

inbegrip

van

verkeerde

of

korte

betalingstermijn; wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt

montage en gebruik) en in geval van andere tekortkomingen van de

door de bij de betalingstransactie betrokken banken.

Leverancier.

(4)

(2)

Wij kunnen alleen facturen verwerken als de factuur het ordernummer

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de Leverancier in het

opgeeft dat is weergegeven op ons orderdocument. De Leverancier is

bijzonder

aansprakelijk voor de consequenties als gevolg van niet-naleving van deze

overeenstemming zijn met de overeengekomen eigenschappen en/of de

verplichting, tenzij de Leverancier aantoont dat de Leverancier niet

overeengekomen

verantwoordelijk is.

overgedragen aan ons. In ieder geval gelden de productbeschrijvingen, die

(5)

voorwerp van de desbetreffende overeenkomst zijn of waren, opgenomen zijn

Wij zullen geen rente verschuldigd zijn op de vervaldatum van de factuur.

die

aansprakelijk

om ervoor

specificaties op

overeenkomst

op

te

zorgen

het moment

dezelfde

manier

dat
dat

de

Goederen in

het

als

deze

risico

wordt

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op achterstallige betalingen.

in

(6)

Wij hebben het recht tot verrekening en het recht van retentie, alsmede

Inkoopvoorwaarden, in het bijzonder doordat ze benoemd zijn of naar verwezen

Algemene

het recht om ons te verweren tegen onvolledige nakoming van de

in onze bestelling, als een overeenkomst over de eigenschappen en condities.

overeenkomst, zoals wettelijk bepaald. In het bijzonder hebben wij het recht om

Hiervoor maakt het geen verschil of de beschrijving van het product van ons, de

verschuldigde betalingen op te schorten zolang wij nog vorderingen hebben op

Leverancier of de fabrikant komt. De Leverancier is ook verantwoordelijk om

de Leverancier uit hoofde van incomplete of gebrekkige diensten.

ervoor te zorgen dat de geleverde Goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal-

(7)

en fabricagefouten en voldoen aan de nieuwste technologische normen.

De Leverancier heeft alleen het recht tot verrekening of het recht van

retentie bij tegenvorderingen die onherroepelijk en absoluut of onomstreden in

(3)

rechte zijn vastgesteld.

ten aanzien van gebreken, zelfs indien er geen bekendheid was over gebreken

Wij zijn gerechtigd om zonder enige beperking vorderingen in te stellen

op het moment dat de overeenkomst werd gesloten vanwege geringe
Artikel 6 - Vertrouwelijkheid en eigendomsvoorbehoud

nalatigheid (geringe nalatigheid betreft iedere vorm van nalatigheid, die niet

(1)

gekwalificeerd kan worden als grove nalatigheid) aan onze zijde. Het niet doen

De Leverancier is verplicht om alle niet-publieke zakelijke of technische

informatie en gegevens die bekend zijn bij de Leverancier op grond van de

van (nader) onderzoek kan ons niet worden tegengeworpen.

zakelijke relatie vertrouwelijk te behandelen. De Leverancier mag onze

(4)

bedrijfsnaam of logo in een lijst van referenties of in publicaties alleen met onze

commerciële verplichting tot inspectie van de Goederen en om melding te

voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken.

maken van gebreken met inachtname van de volgende voorwaarden: onze

(2)

We behouden de eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van

plicht tot inspectie (van de Goederen) is beperkt tot gebreken die kenbaar

alle diagrammen, plannen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsinstructies,

worden tijdens de inspectie van binnenkomende Goederen door uitwendig

productbeschrijvingen en andere documenten. Deze documenten worden

onderzoek,

uitsluitend gebruikt voor nakoming van contractuele diensten en worden op ons

kwaliteitscontrole,

verzoek aan ons geretourneerd. Deze gegevens moeten als vertrouwelijk

transportschade, verkeerde en ontbrekende leveringen). Indien partijen hebben

worden behandeld ten opzichte van derden, zelfs na het einde van het contract.

ingestemd met een aanvaarding (van de levering) dan is er geen verplichting

De geheimhoudingsplicht vervalt slechts indien en voor zover de informatie in

om te inspecteren. Los daarvan hangt het af van de mate waarin een inspectie

de documenten algemeen bekend wordt.

haalbaar is in het normale verloop van de bedrijfsvoering, waarbij de

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing ten aanzien van de

waaronder

de

door

verzendingdocumenten,

middel

van

steekproeven

evenals

onze

(bijvoorbeeld

Wij behouden ons het eigendom van gereedschappen, materialen en

omstandigheden van het individuele geval mee worden gewogen. Onze

andere hulpmiddelen die wij verschaffen met het oog op voltooiing van onze

verplichting om melding te maken van gebreken die pas later worden ontdekt,

bestelling en deze zaken moeten onmiddellijk worden overgedragen aan ons

blijft onaangetast. Onze kennisgeving van gebreken wordt geacht tijdig en per

(3)

na voltooiing van de overeenkomst of op ons verzoek in geval van

omgaande te zijn gedaan als de kennisgeving door de Leverancier binnen tien

leveringsproblemen. Tenzij deze zaken worden verwerkt, is het aan de

(10) werkdagen is ontvangen.

Leverancier om ze op te slaan, voldoende te verzekeren tegen vernietiging en

(5)

verlies en ze te labelen als ons eigendom op kosten van de Leverancier,

aanvullende prestaties (bijvoorbeeld herstel of vervanging) (met inbegrip van

alsmede om derden ingeval van claims te informeren over ons eigendomsrecht.

eventuele verwijdering- en installatiekosten) gemaakt zijn, komen ten laste van

Alle kosten in verband van een interventie zullen gedragen worden door de

de Leverancier, zelfs als blijkt dat er geen gebrek was. Onze aansprakelijkheid

Leverancier.

voor schade wegens ongerechtvaardigde eisen ten aanzien van het herstel van

(4)

Verwerking, vermenging of een combinatie van beide (verdere

gebreken, blijft onaangetast; echter in dit opzicht zijn wij alleen aansprakelijk als

verwerking) van die zaken zullen voor onze rekening worden uitgevoerd door

we hebben vastgesteld dat er geen sprake is van of hebben nagelaten om dit

de Leverancier. Hetzelfde geldt voor de verdere verwerking van de geleverde

vast te stellen als gevolg van grove nalatigheid.

Goederen door ons, wat betekent dat we worden geacht de fabrikant te zijn en

(6)

de eigendom van het product verwerven overeenkomstig de wettelijke

prestaties te verrichten – door herstel of vervanging, naar onze keuze – binnen

bepalingen, uiterlijk ten tijde van de verdere verwerking.

een passende termijn die wij gesteld hebben, hebben wij het recht om deze

(5)

De overdracht van de eigendom van de Goederen aan ons dient plaats te

gebreken zelf te corrigeren en een schadevergoeding te eisen of een

vinden, ongeacht betaling van de koopprijs. Echter, indien wij een aanbod van

overeenkomstig voorschot van de Leverancier voor de uitgaven te eisen. Als de

de Leverancier in een individueel geval aanvaarden om de eigendom

aanvullende prestatie van de Leverancier mislukt of onredelijk is (bijvoorbeeld

afhankelijk te maken van betaling van de koopprijs, dan vervalt het retentierecht

als gevolg van bijzondere urgentie, gevaar voor veiligheid op het werk of het

van de Leverancier uiterlijk op het moment van betaling van de koopprijs. Wij

gevaar van het ontstaan van buitensporige schade), dan dient er geen termijn

blijven bevoegd om de Goederen door te verkopen in de normale

De kosten die door de Leverancier ten behoeve van de inspectie- en

Als de Leverancier niet voldoet aan de verplichting om aanvullende

te worden gesteld; we zullen de Leverancier van dit soort omstandigheden,

overeenkomst na te komen, worden beschouwd als overmacht en bevrijdt ons

indien mogelijk vooraf, zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen.

van de verplichting voor de duur van de overmacht. De contractuele partners

(7)

zijn verplicht om elkaar in kennis te stellen van de gewijzigde omstandigheden

Daarnaast hebben wij conform de wettelijke bepalingen het recht op

vermindering van de koopprijs of het ontbinden van de overeenkomst in geval

en hun verplichtingen in goed vertrouwen aan te passen.

van een materiele formele gebreken (ongeldige titel). Aanvullend hebben wij het
recht op schadevergoeding en kosten in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen.
Artikel 8 – regres op de Leverancier

Artikel 12 – Verjaring

(1)

(1)

Wij zijn gerechtigd om zonder enige beperking onze verhaalsvorderingen

De wederzijdse schuldvorderingen van partijen bij de overeenkomst zijn

in een leveringsketen zoals voorzien door de wet (artikel 7:25 e.v. BW) te doen

onderworpen aan een verjaringstermijn in overeenstemming met de wettelijke

gelden naast de vorderingen op grond van gebreken. Wij hebben in het

bepalingen, tenzij hieronder anders vermeld.

bijzonder het recht om te eisen welke specifieke aard van aanvullende

(2)

prestaties (herstel van de gebreken of vervangende levering) wij via de

verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken drie (3) jaar te

Leverancier in een individueel geval verschuldigd zijn aan onze Klant. Onze

rekenen vanaf het overgaan van het risico ten aanzien van de levering. Indien

wettelijke recht om te kiezen wordt hierdoor niet beperkt (artikel 7:21 BW).

de

(2)

Voordat we een vordering van onze Klant erkennen of voldoen aan een

verjaringstermijn vanaf de aanvaarding. De verjaringstermijn van drie jaar geldt

verzoek van onze Klant (met inbegrip van vergoedingen overeenkomstig artikel

overeenkomstig voor vorderingen uit hoofde van formele gebreken (ongeldige

7:21 BW e.v. BW) zullen we de Leverancier op de hoogte houden en vragen

titel), waarbij de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van vorderingsrechten

om

van

een

tekstueel

antwoord,

waaronder

een

beschrijving

van

de

In afwijking van de wettelijke bepalingen, bedraagt de algemene

partijen

een

aanvaarding

zijn

overeengekomen,

dan

loopt

de

derden (consumenten) onaangetast blijft. Bovendien zijn claims voor

omstandigheden. Indien de verklaring niet binnen een redelijke termijn wordt

juridische gebreken onder geen enkele omstandigheid onderworpen aan een

verschaft door de Leverancier en als geen minnelijke regeling is bereikt, dan

verjaringstermijn, zolang de derde partij het recht tegen ons kan doen gelden,

wordt de vordering van de Klant ten aanzien van de gebreken die uiteindelijk

met name als er geen verjaringstermijn is.

door ons vergoed is, geacht te zijn verschuldigd aan de Klant; de Leverancier

(3)

dient in dat geval bewijs te leveren van het tegendeel.

overeenkomsten betreffende de internationale verkoop van Goederen,

(3)

De

verjaringstermijnen

van

(internationale)

verdragen

omtrent

Onze vorderingen uit hoofde van regres op de Leverancier zijn zelfs van

waaronder de uitbreiding zoals hierboven gespecificeerd, gelden voor alle

toepassing als de Goederen verder door ons of een van onze klanten zijn

vorderingen uit hoofde van contractuele tekortkomingen binnen de grenzen van

verwerkt (bijvoorbeeld door middel van integratie in een ander product) voor de

de wet- en regelgeving. Voor zover wij recht hebben op niet-contractuele

verkoop aan een consument.

schadevergoedingsaanspraken geldt de reguliere wettelijke verjaringstermijn,
indien toepassing van de verjaringstermijn van Internationale verdragen omtrent

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de fabrikant

overeenkomsten betreffende de internationale verkoop van Goederen voor het

(1)

individuele gevallen niet tot een langere verjaringstermijn leidt.

Als de Leverancier aansprakelijk is voor schade aan een product, dan is

de Leverancier verplicht ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden voor
zover de oorzaak binnen het domein en het organisatie-gebied van de

Artikel 13 – Gegevensbescherming

Leverancier valt en de Leverancier persoonlijk aansprakelijk is voor de externe

Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegeven vestigen wij uw

betrekkingen.

aandacht op het feit dat de gegevens van de Leverancier ontvangen in het kader

(2)

In het kader van de vergoedingsverplichting van de Leverancier, is de

van een zakelijke relatie zullen worden opgeslagen door ons uitsluitend voor

Leverancier verplicht om uitgaven van ons te vergoeden die voortvloeien uit of

eigen doeleinden of aan ons gelieerde bedrijven voor de ontwikkeling van de

verband houden met de indiening van een vordering door een derde

zakelijke relatie. Persoonlijk identificeerbare van de Leverancier worden niet

(bijvoorbeeld een Klant), waaronder een terughaalactie van ons. Wij informeren

bekend gemaakt aan derden. De Leverancier heeft recht op informatie, alsmede

de Leverancier over de inhoud en de reikwijdte van terughaalacties en geven

een recht op correctie, blokkering en verwijdering van de opgeslagen gegevens

de mogelijkheid om te reageren, voor zover dit mogelijk en redelijk is.

van de Leverancier. Vragen met betrekking tot de uitoefening van deze rechten

Verdergaande wettelijke aanspraken blijven onaangetast.

kunnen worden verzonden naar het volgende adres: Beuningen@aalberts-

(3)

st.com.

De Leverancier is verplicht om een product aansprakelijkheidsverzekering

af te sluiten met forfaitaire dekking van tenminste € 2,5 miljoen per schade
gebeurtenis voor persoonlijk letsel en materiële schade.

Artikel 14 – Keuze van wetgeving en jurisdictie
(1)

Op de overeenkomst, waarvan deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

onverbrekelijk deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing, uitgezonderd

De Leverancier garandeert dat door de levering geen rechten van derden

internationale uniforme wetgeving, in het bijzonder het Weens Koopverdrag.

worden geschonden. Indien een derde partij desondanks een claim tegen ons

(2)

indient voor dergelijke schending van intellectuele eigendomsrechten is de

dan is onze plaats van vestiging in Beuningen van toepassing als de exclusieve

Leverancier, voor zover de Leverancier verantwoordelijk is voor de schending

(zelfs internationaal) bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien

van intellectuele eigendomsrecht, verplicht op schriftelijk verzoek ons vrij te

uit de contractuele relatie. Echter, in alle gevallen hebben we ook het recht om

waren tegen deze claim. Met betrekking tot dergelijke verzoeken hebben we

geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van nakoming

zonder toestemming van de Leverancier geen recht om enige overeenkomsten

van de leveringsverplichting in overeenstemming met deze Algemene

aan te gaan, in het bijzonder het sluiten van regelingen, met een derde partij.

Inkoopvoorwaarden of een dwingende individuele overeenkomst of de

De vergoedingsverplichting van de Leverancier geldt voor alle noodzakelijke

vestigingsplaats van de Leverancier. Dwingende wettelijke bepalingen, met

kosten die door ons gemaakt zijn en verband houden met de indiening van een

name ten aanzien van exclusieve bevoegdheden, blijven onaangetast.

Indien de Leverancier handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

vordering door een derde partij.
Artikel 11 – Overmacht

Aalberts Surface Technologies Beuningen B.V.

Oorlog, burgeroorlog, uitvoerbeperkingen of handelsbelemmeringen als gevolg
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van een verandering in de politieke omstandigheden, alsmede stakingen,
uitsluitingen, operationele verstoringen, operationele beperkingen en andere
gebeurtenissen, waardoor het onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt om de

