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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LOGISTICON 

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden (de “Inkoopvoor-

waarden”) wordt verstaan onder: 

Aflevering:  het in bezit stellen respectievelijk in de 

macht brengen van Logisticon van de Za-

ken, met inbegrip van montage en/of in-

stallatie daarvan, en de daarbij horende 

documentatie, zoals tekeningen, keu-

rings- en kwaliteitscertificaten en/of ga-

rantiebewijzen c.q. handleidingen of in-

structieboeken; 

Diensten: iedere verlening van diensten door of na-

mens Leverancier, nu of in de toekomst, 

ten behoeve van Logisticon, met inbegrip 

van aanneming van werk. 

Leverancier:  degene met wie Logisticon een Overeen-

komst aangaat gericht op inkoop van Za-

ken en/of Diensten; 

Logisticon: de besloten vennootschap Logisticon 

Water Treatment B.V., Logisticon Ver-

huur B.V., dan wel een aan één van deze 

vennootschappen gelieerde onderne-

ming; 

Materialen:  de grondstoffen en bestanddelen die wor-

den verwerkt bij de Zaken en /of de Afle-

vering; 

Overeenkomst: de (schriftelijke) Overeenkomst (met bij-

lagen) strekkende tot levering van Zaken 

en/of Diensten en/of overige werkzaam-

heden door Leverancier aan Logisticon; 

Zaken:  alle aan Logisticon te leveren objecten in-

clusief advies en assemblage; 

1.2 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan-

vragen, inkooporders van en Overeenkomsten gesloten 

met Logisticon met betrekking tot de levering van Zaken, 

Diensten en/of het verrichten van (andere) diensten door 

Leverancier. 

1.3 Op eigen (leverings)voorwaarden, dan wel afwijkingen in de 

onderhavige Inkoopvoorwaarden kan Leverancier zich 

slechts beroepen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door 

Logisticon is aanvaard. Toepasselijkheid van eventueel 

door Leverancier gehanteerde (leverings)voorwaarden 

wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

1.4 Logisticon behoudt zich het recht voor deze Inkoopvoor-

waarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. 

1.5 Voor zover mogelijk zijn deze Inkoopvoorwaarden, alsmede 

de wijzigingen als bedoeld in artikel 1.4 van deze Inkoop-

voorwaarden ook toepasselijk op reeds tussen Logisticon 

en Leverancier gesloten Overeenkomsten. 

1.6 Onder “schriftelijk” wordt in deze Inkoopvoorwaarden te-

vens verstaan “per e-mail”, mits Leverancier daarbij het 

vooraf door Logisticon gespecificeerde e-mailadres ge-

bruikt. 

1.7 Ingeval van tegenstrijdigheden tussen enige bepaling in 

deze Inkoopvoorwaarden en die in de Overeenkomst, pre-

valeert het bepaalde in de Overeenkomst. Ingeval van strij-

digheid tussen de Nederlandse tekst van deze Inkoopvoor-

waarden en enige aan Leverancier verstrekte vertaling 

daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.  

 

Artikel 2. Gebondenheid 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn onher-

roepelijk en onvoorwaardelijk en worden geacht een geldig-

heidsduur van ten minste dertig (30) dagen te hebben. Ten-

zij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft Leverancier 

geen recht op vergoeding van door haar in het kader van 

het opstellen van haar aanbieding c.q. offerte gemaakte 

kosten. 

2.2 Ieder aanbod van Logisticon tot het sluiten van een Over-

eenkomst wordt vrijblijvend gedaan en kan door haar wor-

den herroepen ook nog nadat het door Leverancier is aan-

vaard, mits herroeping in dat geval onverwijld na de aan-

vaarding geschiedt en zolang geen Overeenkomst is geslo-

ten op de wijze als wordt bepaald in artikel 2.3 van deze 

Inkoopvoorwaarden.  

2.3 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand wanneer deze 

schriftelijk door Logisticon zijn aanvaard. Deze aanvaarding 

wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer 

te geven. Logisticon is gerechtigd aanbiedingen c.q. offer-

tes van Leverancier gedeeltelijk te aanvaarden. 

 

Artikel 3. Informatie en documentatie 

3.1 Leverancier zal afnemer kosteloos voorzien van alle beno-

digde informatie ten behoeve van de Overeenkomst en de 

uitvoering daarvan. Alle door Leverancier verschafte infor-

matie met inbegrip van tekeningen, modellen en technische 

berekeningen worden eigendom van Logisticon, die daar-

over vrijelijk en zonder (royalty)vergoeding aan Leverancier 

dan wel enige derde kan beschikken. Logisticon is bevoegd 

deze documenten te vermenigvuldigen, aan te passen en te 

exploiteren naar eigen inzicht. 

3.2 Leverancier staat ervoor in dat hij beschikt over volledig be-

grip en volledige kennis ten aanzien van de aard en reik-

wijdte van alle Goederen, Diensten en (overige) werkzaam-

heden die in het kader van de uitvoering van de Overeen-

komst moeten worden verricht, alsmede ten aanzien van de 

geldende voorwaarden die op de Overeenkomst van toe-

passing zijn. Leverancier staat ervoor in dat hij zich zal hou-

den aan alle toepasselijke voorwaarden, wettelijke en an-

dere voorschriften en aanbevelingen van nationale en inter-

nationale autoriteiten en andere bevoegde (overheids)in-

stellingen. 

3.3 Leverancier zal er voor eigen rekening en risico voor zorgen 

dat hij tijdig beschikt over alle vereiste vergunningen en/of 

licenties en dat hij de beschikking krijgt over alle nieuwe ver-

gunningen en/of licenties die in de toekomst zijn vereist, en 

voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.  

3.4 Leverancier zal alle door en/of namens Logisticon ver-

strekte informatie steeds nauwgezet op juistheid en volle-

digheid controleren en Logisticon direct waarschuwen voor 

eventuele fouten, onvolledigheden en/of enige andere on-

volkomenheden daarin.  

 

Artikel 4. Nakoming Overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst moet worden uitgevoerd op de overeen-

gekomen locatie(s) en tijd, bij gebreke waarvan Logisticon 

deze locatie(s) en tijd zal vaststellen. Alle overeengekomen 

c.q. door Logisticon vastgestelde termijnen worden geacht 

fatale termijnen te zijn. Leverancier komt jegens Logisticon 

in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.  

4.2 Aflevering van Zaken geschiedt DDP (Incoterms 2020) op 

de in de Overeenkomst vermelde, dan wel bij gebreke daar-

van door Logisticon aangegeven, plaats van Aflevering 

4.3 Mocht leverancier op enig moment voorzien dat hij zal te-

kortkomen in de nakoming, dan geeft hij daarvan onmiddel-

lijk schriftelijk kennis aan Logisticon onder opgave van re-

denen. Los van de daaraan te verbinden consequenties zal 

alsdan tussen partijen overleg plaatshebben, ter zake van 

een voor Logisticon bevredigende oplossing. 

4.4 Indien Logisticon de termijn van Aflevering wenst op te 

schorten, zal leverancier de betreffende zaken deugdelijk 

verpakt en herkenbaar afgescheiden ten dienste van Logis-

ticon opslaan, verzekeren en bewaren. De daaraan verbon-

den kosten komen voor rekening van Logisticon. 

4.5 Alle te leveren zaken dienen op het overeengekomen tijd-

stip, gelijktijdig in één goed functionerend geheel te worden 

verschaft. Aflevering in gedeelten c.q. in fasen dan wel vóór 
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het overeengekomen tijdstip is zonder voorafgaande schrif-

telijke toestemming van Logisticon niet toegestaan. 

4.6 Leverancier is zonder voorafgaande toestemming van Lo-

gisticon niet gerechtigd om onderleveranciers of onderaan-

nemers in te schakelen. 

4.7 Leverancier verplicht zich er jegens Logisticon toe om bij de 

uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend gebruik te ma-

ken van veilig, goedgekeurd en in deugdelijke staat verke-

rend gereedschap dat voldoet aan alle daarop van toepas-

sing zijnde wettelijke (veiligheids)eisen en zij staat er jegens 

Logisticon voor in dat haar onderleveranciers en onderaan-

nemers datzelfde zullen doen.  

4.8 Indien Leverancier enige overeengekomen of door Logisti-

con overeenkomstig artikel 4.1 van deze Inkoopvoorwaar-

den vastgestelde (Afleverings- of andere) datum of termijn 

overschrijdt zal zij, zonder dat daartoe enige ingebrekestel-

ling noodzakelijk zal zijn, in verzuim komen en verbeurt zij, 

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk zal 

zijn, een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van één 

procent (1%) van de overeengekomen prijs voor iedere dag 

dat deze datum of termijn wordt overschreden met een 

maximum van vijfentwintig procent (25%) van de overeen-

gekomen prijs, onverminderd alle overige rechten die haar 

op grond van de Overeenkomst en/of de wet toekomt.  

 

Artikel 5. Inspecties 

5.1 Ongeacht de wettelijke of de contractuele plichten van Le-

verancier is Logisticon telkens bevoegd om de te leveren 

Zaken en/of Diensten – zo nodig op locatie bij Leverancier 

en/of door haar ingeschakelde onderleveranciers of onder-

aannemers – te doen inspecteren en/of te testen ongeacht 

de status of conditie van die Zaken en/of Diensten. Leve-

rancier zal meewerken aan dergelijke inspecties en tests, 

die Logisticon kosteloos mag (laten) uitvoeren, en zal er-

voor zorgen dat zijn onderleveranciers en onderaannemers 

dat ook doen.  

5.2 Leverancier is gehouden alle gebreken ten aanzien van Za-

ken en/of Diensten die naar aanleiding van een inspectie 

van Logisticon niet in orde blijken te zijn terstond en voor 

eigen rekening verhelpen. Deze verplichting is onvermin-

derd de andere rechten van Logisticon. 

5.3 Indien Logisticon naar aanleiding van een inspectie redelij-

kerwijs van mening is dat Leverancier zijn verplichtingen 

niet tijdig en/of behoorlijk zal nakomen, is Leverancier ver-

plicht, zelfs wanneer hij verklaart dat hij bereid is om ge-

noemde verplichtingen toch na te komen, om onmiddellijk 

voldoende zekerheid te bieden, in de vorm die Logisticon 

verlangt, en om indien nodig, het bedrag van deze zeker-

heid zodanig te verhogen dat alle schade die Logisticon zou 

kunnen lijden, is gedekt.  

5.4 Leverancier gehouden om ook overigens alle informatie en 

assistentie te verlenen die redelijkerwijs van haar kan wor-

den verlangd. Een beproeving van het bestelde en inspec-

ties door Leverancier geschieden voor eigen rekening. 

 

Artikel 6. Garantie 

6.1 Leverancier garandeert dat: 

(i) de geleverde Zaken en Diensten volledig beantwoor-

den aan de Overeenkomst, de onderling overeenge-

komen specificaties en het beoogde doel en overeen-

stemmen met alle toepasselijke wettelijke en andere 

voorschriften, waaronder mede begrepen die met be-

trekking tot kwaliteit, milieu, gezondheid en (pro-

duct)veiligheid; 

(ii) de geleverde Zaken vrij zijn van ontwerp-, productie- 

en/of materiaalfouten en rechten van derden, in per-

fecte staat zullen verkeren, zonder beschadigingen 

en nieuw en ongebruikt zullen zijn, met gebruikma-

king van materialen van uitstekende kwaliteit die 

recentelijk of speciaal voor de Overeenkomst zullen 

zijn geproduceerd; en 

(iii) de geleverde Diensten zullen worden uitgevoerd door 

vakkundig personeel met inachtneming van de meest 

recente inzichten en methoden, alsmede dat die per-

sonen de vakkundigheid, diploma’s en certificaten be-

zitten die nodig zijn om de uit de Overeenkomst voort-

vloeiende verbintenissen naar behoren te vervullen.  

6.2 Deze garantie geldt voor de duur van een (1) jaar na Afle-

vering c.q. oplevering van de Diensten, binnen welke ter-

mijn alle gebreken aan c.q. in de Zaken en/of Diensten door 

Leverancier ten spoedigste en zonder bijkomende kosten 

deugdelijk zullen worden hersteld, respectievelijk vervan-

gen. Na reparatie of vervanging geldt opnieuw voormelde 

garantietermijn voor die onderdelen. Alle daaraan verbon-

den kosten blijven voor rekening van Leverancier. 

6.3 Indien de aard van het defect of gebrek dusdanig is, dat niet 

redelijkerwijs van Logisticon kan worden verwacht dat het 

Leverancier toestaat om het defect of gebrek te verhelpen, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevallen waarin 

sprake is van urgentie of gevallen waarin na overleg met 

Leverancier redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Le-

verancier niet in staat zal zijn om zijn garantieverplichtingen 

naar het oordeel van Logisticon tijdig na te komen, dan heeft 

Logisticon het recht om op kosten van Leverancier, zulks te 

harer keuze, de reparatie of vervanging zelf uit te voeren of 

om de reparatie of vervanging door een derde partij te laten 

uitvoeren. 

6.4 Leverancier vrijwaart Logisticon voor alle vorderingen en 

aanspraken van derden in verband met een defect of ge-

brek in, aan c.q. van het werk tegen alle vorderingen van 

deze derde partijen. 

6.5 Dit artikel 6 laat de overige rechten van Logisticon krachtens 

de Overeenkomst en de wet onverlet. 

 

Artikel 7. Geheimhouding 

7.1 Leverancier verplicht zich tot absolute geheimhouding je-

gens willekeurig elke derde van alle door of namens Logis-

ticon in verband met de gesloten Overeenkomst en ver-

richte werkzaamheden verstrekte gegevens en verdere be-

drijfsinformatie en kennis van Logisticon, waaronder teke-

ningen, berekeningen, specificaties, foto’s en overige docu-

mentatie. Leverancier zal ook haar personeel, onderaan-

nemers en hun personeel daartoe verplichten.  

7.2 Leverancier zal zodanige informatie niet aan derden prijs-

geven of ter beschikking stellen, anders dan voor de verwe-

zenlijking van het doel waarvoor deze informatie is bestemd 

en na voorafgaande schriftelijke toestemming door Logisti-

con, tenzij zulks noodzakelijk wordt vanwege een wettelijke 

plicht of een rechterlijk vonnis en in die gevallen beperkt tot 

de daarbij aangewezen informatie die aan derden/over-

heidsinstellingen moet worden verstrekt. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Alle (bouw)tekeningen, modellen, apparatuur, technische 

afbeeldingen en specificaties en alle andere documenten 

en zaken die Logisticon aan Leverancier verstrekt, blijven 

eigendom van Logisticon en moeten op eerste verzoek van 

Logisticon direct door Leverancier worden geretourneerd. 

Leverancier zal deze gegevens apart bewaren en daarop 

aangeven dat ze eigendom zijn van Logisticon. Alle intellec-

tuele eigendomsrechten op of ten aanzien van voornoemde 

tekeningen, modellen, apparatuur, technische specificaties 

en/of alle andere documenten en zaken die Logisticon aan 

Leverancier verstrekt, blijven, voor zover deze rechten be-

staan, bij Logisticon. 

8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten – met inbegrip van, 

maar niet beperkt tot, octrooirechten, geregistreerde en 

niet-geregistreerde modelrechten en auteursrechten en alle 

knowhow die is verkregen in verband met de uitvoering van 



   

 

3 

de Overeenkomst, waaronder de Diensten en alle (andere) 

tekeningen, modellen, apparatuur, technische specificaties 

en andere documenten die in verband met de Zaken en/of 

Diensten zijn ontwikkeld, ontworpen of ter beschikking zijn 

gesteld, komen toe aan Logisticon. Voor zover deze rechten 

niet van begin af aan toekomen aan Logisticon, zal Leve-

rancier op eerste verzoek van Logisticon deze rechten, in-

clusief alle aanvragen voor het toekennen van intellectuele 

eigendomsrechten, te laten registreren op naam van Logis-

ticon of om deze rechten te laten overdragen aan Logisti-

con. Alle kosten van de aanvraag voor het toekennen van 

intellectuele eigendomsrechten of van de overdracht van 

deze rechten komen voor rekening van Logisticon, tenzij 

anders is overeengekomen. 

 

Artikel 9. Overgang van eigendom en risico 

9.1 De eigendom van Zaken gaat over op Logisticon op het tijd-

stip van Aflevering respectievelijk montage en/of installatie, 

onverminderd onderstaande artikelleden. 

9.2 Logisticon is bevoegd om van Leverancier te verlangen dat 

de eigendom van alle te leveren Zaken en/of Materialen op 

een eerder tijdstip zullen overgaan. In dat geval zal Leve-

rancier de betreffende Zaken en/of Materialen in eigendom 

overdragen en aanmerken als afgescheiden en herkenbaar 

eigendom van Logisticon en terzake Logisticon vrijwaren 

voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door 

derden. 

9.3 Als op het moment van eigendomsoverdracht sprake is van 

toekomstige zaken, vindt de Aflevering van deze zaken c.q. 

Materialen waaruit de Zaken gevormd worden op voorhand 

plaats. De eigendom van dergelijke zaken c.q. Materialen 

gaat over op Logisticon op het moment dat Leverancier het 

recht heeft verworven om over genoemde zaken dan wel 

Materialen te beschikken. De eigendom van uit dergelijke 

zaken c.q. Materialen gevormde zaken berust bij Logisticon. 

9.4 Niettegenstaande de eigendomsoverdracht overeenkom-

stig het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.3 gaat het risico 

van de geleverde Zaken c.q. Materialen eerst over op Lo-

gisticon, nadat de Zaken zijn goedgekeurd. Bij afkeuring of 

retournering van Zaken worden risico en eigendom geacht 

nimmer op Logisticon te zijn overgegaan. 

9.5 De door Logisticon beschikbaar gestelde of door Leveran-

cier ten behoeve van de Aflevering aangedragen hulpmid-

delen blijven c.q. worden eigendom van Logisticon. 

9.6 Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdhe-

den, welke hem op grond van het retentierecht en/of het 

recht van reclame mochten toekomen. 

 

Artikel 10. Prijzen en betaling 

10.1 Alle prijzen zijn vast en definitief en, tenzij anders aangege-

ven, in euro’s en exclusief omzetbelasting. Alle kosten die 

verband houden met de nakoming van de verplichtingen 

van Leverancier in verband met de Overeenkomst, zoals 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kosten voor verpakking, 

certificeringen, keuringen, overheadkosten en transportkos-

ten, worden geacht mede in de prijs te zijn inbegrepen. 

10.2 Betaling geschiedt in wettelijke betaalmiddelen en wel bin-

nen zestig (60) dagen na facturering van de voordien door 

Logisticon ontvangen en goedgekeurde Aflevering behou-

dens later ontdekte of reeds bekend gemaakte tekortkomin-

gen in die Zaken en/of Diensten. 

10.3 Indien Logisticon zijn verplichtingen ten opzichte van Leve-

rancier niet nakomt, komt Logisticon alleen in verzuim wan-

neer zij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen 

en daarna dertig (30) dagen zijn verstreken zonder dat Lo-

gisticon dit verzuim heeft verholpen, niettegenstaande an-

dersluidende bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden. Wan-

neer Logisticon (conform het voorgaande) jegens Leveran-

cier in verzuim is met de betaling van aan Leverancier 

verschuldigde bedragen over het tijdvak dat zij in verzuim is 

de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.  

10.4 Als vooruitbetaling is overeengekomen, heeft Logisticon te 

allen tijde het recht om van Leverancier te verlangen dat hij 

Logisticon voldoende zekerheid biedt voor de vooruitbeta-

ling, bijvoorbeeld in de vorm van een Logisticon conveni-

erende bankgarantie gesteld door een te goeder naam en 

faam bekend staande Nederlandse bank.  

10.5 Logisticon heeft te allen tijde het recht om vorderingen van 

Leverancier ten opzichte van Logisticon te verrekenen met 

vorderingen van Logisticon of aan haar gelieerde onderne-

mingen ten opzichte van Leverancier en/of aan Leverancier 

gelieerde ondernemingen. Leverancier doet jegens Logisti-

con afstand van het recht zich op opschorting van enige van 

haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst en 

van het recht op verrekening van enige vordering van haar 

op Logisticon met enige schuld van haar aan Logisticon uit 

welken hoofde dan ook te beroepen. 

10.6 Indien Logisticon als gevolg van de niet-nakoming door Le-

verancier van haar verbintenissen uit hoofde van de Over-

eenkomst (buiten)gerechtelijke kosten maakt, komen deze 

kosten volledig voor rekening van Leverancier.  

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en ontbinding 

11.1 Behoudens haar opzet of bewuste roekeloosheid is Logisti-

con jegens Leverancier, diens werknemers en/of diens on-

derleveranciers en onderaannemers niet aansprakelijk voor 

enige in verband met de uitvoering van de Overeenkomst 

geleden schade van welke aard dan ook. Onder opzet of 

bewuste roekeloosheid in de voorgaande zin wordt ver-

staan opzet of bewuste roekeloosheid van Logisticon, van 

de organen van Logisticon en/of van de leidinggevenden 

van Logisticon.  

11.2 Indien Leverancier enige van zijn verplichtingen krachtens 

de Overeenkomst niet nakomt, is hij in verzuim, zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling hoeft te worden gestuurd. 

Leverancier is jegens Logisticon aansprakelijk voor alle 

schade die Logisticon lijdt als gevolg van de niet-nakoming 

van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst 

door Leverancier en Leverancier vrijwaart Logisticon tegen 

alle aanspraken van derden, geldelijke verplichtingen, kos-

ten, onkosten, schade en verliezen die Logisticon lijdt of die 

voor rekening van Logisticon komen en die voortvloeien uit 

of in verband met het niet nakomen door Leverancier van 

zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst of het han-

delen of niet handelen door Leverancier, diens werknemers 

en/of diens onderleveranciers en onderaannemers.  

11.3 Leverancier zal voor eigen rekening een aansprakelijk-

heidsverzekering afsluiten die contractuele en extracontrac-

tuele aansprakelijkheid dekt onder voorwaarden die voor 

Logisticon aanvaardbaar zijn. Op haar eerste verzoek zal 

Leverancier Logisticon een kopie van de desbetreffende po-

lis en premiebetaalbewijzen verstrekken. 

11.4 Logisticon is gerechtigd haar verplichtingen krachtens de 

Overeenkomst op te schorten en/of de desbetreffende 

Overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen zon-

der dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, zonder 

enige verplichting te hebben om schade te vergoeden en 

onverminderd de rechten van Logisticon krachtens de Over-

eenkomst en de wet, indien: 

(a) Leverancier op enig moment enige bepaling van de 

Overeenkomst niet naleeft; 

(b) Leverancier op enig moment weigert of verzuimt te 

voldoen aan redelijke en rechtmatige instructies van 

Logisticon; 

(c) Leverancier op enig moment failliet wordt verklaard, 

aan hem surseance van betaling wordt verleend, hij 

regelingen treft met of ten behoeve van zijn schuldei-

sers, zijn onderneming (onvrijwillig) wordt geliqui-

deerd, hij zijn onderneming opheft of sluit, zijn 
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betalingen opschort of zijn onderneming en/of een 

substantieel deel van zijn rechten overdraagt; dan wel 

(d)  ingeval de opdrachtgever van Logisticon (de princi-

paal) de hoofdverbintenis met Logisticon wijzigt of be-

eindigt. In een dergelijke situatie zullen de rechten 

van leverancier met betrekking tot de bestelde zaken 

niet verder reiken dan de aanspraken die Logisticon 

jegens zijn principaal kan doen gelden. 

 

Artikel 12. Uitvoering en werkzaamheden 

12.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid en werk-

omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd en 

Leverancier zal zich houden aan alle toepasselijke voor-

waarden, wettelijke en andere voorschriften en aanbevelin-

gen van nationale en internationale autoriteiten.  

12.2 Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst mede plaats-

vindt op het bedrijfsterrein van Logisticon is Leverancier ge-

houden zich aan de bedrijfsregels van Logisticon te confor-

meren, zomede alle wetsvoorschriften ter zake van Arbo, 

Milieu en Veiligheid in acht te nemen. 

12.3 Leverancier is verplicht om zijn personeel en de door hem 

voor de uitvoering van het werk ingeschakelde onderleve-

ranciers en onderaannemers in kennis te stellen van de in 

artikel 12.1 genoemde wetten, regels en voorschriften, als-

mede de in artikel 12.2 genoemde voorschriften die van toe-

passing zijn op de bedrijfsterreinen van Logisticon, en Le-

verancier staat er jegens Logisticon voor in dat zijn perso-

neel en onderleveranciers en onderaannemers en hun per-

soneel zullen voldoen aan al deze toepasselijke wetten, re-

gels en voorschriften.  

12.4 Alle door Leverancier aangewende faciliteiten, gereed-

schappen en apparatuur – ook indien door Logisticon be-

schikbaar gesteld – is voor zijn risico. 

 

Artikel 13. Overdracht en verpanding 

13.1 Tenzij Logisticon hiervoor voorafgaand schriftelijke toe-

stemming heeft verleend, is Leverancier is niet gerechtigd 

zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of 

zijn vorderingen op Logisticon aan derden over te dragen 

en/of te verpanden of anderszins te bezwaren. Dit beding 

strekt er toe om overdracht van rechten van Leverancier en 

verpanding van rechten van Leverancier uit hoofde van de 

Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van Logisticon, uit te sluiten (een beding als bedoeld 

in artikel 3:83 lid 2 BW) en heeft derhalve goederenrechte-

lijke werking. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1 De Overeenkomst tussen partijen met daarin begrepen on-

derhavige Inkoopvoorwaarden wordt uitsluitend beheerst 

door het Nederlands Recht. Toepasselijkheid van het 

Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

14.2 Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of deze 

Inkoopvoorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door 

de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechte-

lijk een andere rechter bevoegd is. 

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam d.d. 31  

augustus 2021, onder nummer 42/2021. 
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