ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1: Begripsbepaling
1.1
In deze voorwaarden zijn enkele termen als volgt te begrijpen:
•
Afnemer: Logisticon Water Treatment b.v. dan wel een aan deze
vennootschap gelieerde onderneming, (hierna Logisticon) tevens
gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
•
Leverancier: degene met wie Logisticon een overeenkomst
aangaat gericht op inkoop van zaken en/of diensten;
•
Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot levering van
zaken en bijbehorende diensten;
•
Inkooporder:
verklaring
van
Logisticon
voor
een
bestelling/opdracht bij de leverancier;
•
Levering: het in bezit stellen respectievelijk in de macht brengen
van afnemer van roerende zaken met inbegrip van montage en/of
installatie van die zaken en de daarbij horende documentatie,
zoals tekeningen, keurings- en kwaliteitscertificaten en/of
garantiebewijzen c.q. handleidingen of instructieboeken;
•
Zaken: alle aan Logisticon te leveren objecten inclusief advies en
assemblage;
•
Materialen: de grondstoffen en bestanddelen die worden verwerkt
bij de levering.
Artikel 2: Gebondenheid
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot leveranties door
leverancier aan Logisticon. Afwijkingen of aanvullingen op deze
voorwaarden moet schriftelijk plaatshebben.
2.2 Op eigen handelsvoorwaarden, danwel afwijkingen in onderhavige
voorwaarden kan de opdrachtgever zich slechts beroepen indien zulks
uitdrukkelijk schriftelijk door Logisticon is aanvaard. Eventueel door de
opdrachtgever te hanteren voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Partijen verklaren deze voorwaarden ook toepasselijk op
eerder tussen hen gesloten of nog te sluiten overeenkomsten.
2.3 In geval van gemengde contracten worden deze inkoopvoorwaarden zoveel
mogelijk gehanteerd en indien nodig aangevuld met andere voorwaarden
van Logisticon.
Artikel 3: Informatie en documentatie
3.1
Leverancier zal afnemer kosteloos voorzien van alle benodigde informatie
ten behoeve van de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan. Alle door
de leverancier verschafte informatie met inbegrip van tekeningen, modellen
en technische berekeningen worden eigendom van Logisticon die daarover
vrijelijk en zonder (royalty)vergoeding aan leverancier kan beschikken.
Logisticon is bevoegd deze documenten te vermenigvuldigen, aan te
passen en te exploiteren naar eigen inzicht.
Artikel 4: Nakoming overeenkomst
4.1 Voor de interpretatie van deze inkoopcondities is van toepassing de laatste
versie van de zogenaamde “Incoterms” van de ICC te Parijs.
4.2 Levering geschiedt volgens Delivered Duty Paid (DDP) op de
overeengekomen plaats van levering en binnen de overeengekomen
levertermijn. In geval van niet tijdige levering is leverancier zonder
ingebrekestelling in verzuim.
4.3 Mocht leverancier op enig moment voorzien dat hij zal tekortkomen in de
nakoming, dan geeft hij daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis aan
Logisticon onder opgave van redenen. Los van de daaraan te verbinden
consequenties zal alsdan tussen partijen overleg plaatshebben, terzake van
een voor Logisticon bevredigende oplossing.
4.4 Indien Logisticon de termijn van levering wenst op te schorten, zal
leverancier de betreffende zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar
afgescheiden ten dienste van Logisticon opslaan, verzekeren en bewaren.
4.5 Alle te leveren zaken dienen gelijktijdig in één goed functionerend geheel te
worden verschaft. Levering in gedeelten of in fasen is niet toegestaan.
Leverancier is zonder voorafgaande toestemming van Logisticon niet
gerechtigd om onderleveranciers of onderaannemers in te schakelen.
4.6 Onverlet de bepalingen krachtens de overeenkomst of de wet zal
leverancier bij niet tijdige nakoming een boete aan Logisticon schuldig zijn
ter hoogte van 1 procent van de factuur voor elke dag dat de vertraging
voortduurt gemaximeerd tot 25% van de factuur. Klachten zullen door
Logisticon direct na ontdekking van tekortkomingen ter kennis van de
leverancier worden gebracht.
Artikel 5: Inspecties
5.1 Ongeacht de wettelijke of de contractuele plichten van de leverancier is
Logisticon telkens bevoegd om de bestelde zaken – zonodig op locatie – te
doen inspecteren en/of te testen ongeacht de status of conditie van die
zaken.
5.2 In dit kader is de leverancier gehouden om alle informatie en assistentie
te verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Een
beproeving van het bestelde en inspecties door de leverancier
geschieden voor eigen rekening.
Artikel 6: Garantie
6.1 Los van zijn verdere wettelijke plichten garandeert de leverancier dat de
geleverde zaken vrij zijn van rechten van derden, derhalve onbezwaard en
geschikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De producten moeten
overeenstemmen met alle toepasselijke overheidseisen zomede met de
stand der techniek en voorts vrij zijn van defecten in materialen,
vakmanschap, ontwerp, constructie en assemblage.
6.2 Deze garantie geldt voor de duur van 1 jaar na aflevering binnen welke
termijn door de leverancier alle gebreken in de prestaties ten spoedigste
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en zonder bijkomende kosten worden hersteld, respectievelijk
vervangen door nieuwe producten of onderdelen. Na reparatie of
vervanging geldt opnieuw voormelde garantietermijn voor die
onderdelen. Alle daaraan verbonden kosten blijven voor rekening
van leverancier.
Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken is Logisticon bevoegd
de overeenkomst te ontbinden, danwel de leverancier in de
gelegenheid te stellen binnen 5 werkdagen alsnog zorg te dragen
voor correcte nakoming. Wordt binnen die termijn niet naar behoren
voldaan, dan is Logisticon gerechtigd op kosten van leverancier
hetzij zelf maatregelen te nemen, hetzij voor de nakoming een derde
in te schakelen.
Afkeuring impliceert geen verlenging van de levertermijn, behoudens
voorafgaande schriftelijke instemming door Logisticon.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 De door de leverancier aan Logisticon ter beschikking gestelde
gegevens blijven eigendom van Logisticon, tenzij anders
overeengekomen.
7.2 Partijen zullen over en weer alle bedrijfsgevoelige en producttechnische
of technologische informatie strikt geheimhouden en tevens hun
personeel daartoe verplichten. Zij zullen zodanige informatie niet aan
derden ter beschikking stellen, anders dan voor de verwezenlijking van
het doel waarvoor deze informatie is bestemd.
Artikel 8: Overgang van eigendom en risico
8.1 De eigendom van de zaken gaat over op Logisticon op het tijdstip
van levering respectievelijk montage en/of installatie, onverminderd
onderstaande artikelleden.
8.2 Logisticon is bevoegd om van leverancier te verlangen dat de
eigendom van alle te leveren zaken of materialen op een eerder
tijdstip zullen overgaan. In dat geval zal de leverancier de
betreffende zaken c.q. materialen aanmerken als afgescheiden en
herkenbaar eigendom van Logisticon en terzake Logisticon vrijwaren
voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
8.3 Het risico van de geleverde zaken gaat over op Logisticon, nadat
deze zijn goedgekeurd. Bij afkeuring of retournering van zaken
worden risico en eigendom geacht nimmer op Logisticon te zijn
overgegaan.
8.4 De door Logisticon beschikbaar gestelde of door leverancier ten
behoeve van de levering aangedragen hulpmiddelen blijven c.q.
worden eigendom van Logisticon.
8.5 De leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden,
welke hem op grond van het retentierecht en/of het recht van
reclame mochten toekomen.
Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling geschiedt in wettelijke betaalmiddelen en wel binnen 60 dagen
na facturering van de voordien door Logisticon ontvangen en
goedgekeurde levering behoudens later ontdekte of reeds bekend
gemaakte tekortkomingen in die zaken.
9.2 Logisticon komt het recht toe om eventuele vorderingen op de
leverancier te verrekenen met openstaande en/of nog te ontvangen
facturen van leverancier of met haar verbonden ondernemingen.
Artikel 10: Wijziging en ontbinding overeenkomst
10.1 De overeenkomst zal worden geacht te zijn ontbonden op het moment
dat de andere partij failleert of zijn onderneming liquideert of een
verzoek indient voor surséance. De ontbindende partij is niet gehouden
tot schadevergoeding aan de andere.
10.2 Logisticon is bevoegd om de overeenkomst geheel of volledig te
wijzigen, danwel te beëindigen ingeval de opdrachtgever van
Logisticon (de principaal) de hoofdverbintenis met Logisticon wijzigt
of beëindigt. 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 11: Uitvoering en werkzaamheden
11.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt op het
bedrijfsterrein van Logisticon is leverancier gehouden zich aan de
bedrijfsregels van Logisticon te conformeren, zomede alle
wetsvoorschriften terzake van Arbo, Milieu en Veiligheid in acht te
nemen.
11.2 Alle door de leverancier aangewende faciliteiten, gereedschappen
en apparatuur – ook indien door Logisticon beschikbaar gesteld – is
voor zijn risico.
Artikel 12: Geschillen
12.1 Op de gehele rechtsverhouding tussen partijen – inclusief deze
voorwaarden – is het Nederlands recht bij uitsluiting van toepassing. De
overeenkomst zelf gaat boven deze inkoopvoorwaarden. Het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst of deze
voorwaarden zullen voorzoveel wettelijk mogelijk in eerste aanleg
worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te
Rotterdam, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor een andere vorm
van beslechting (arbitrage of mediation).
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam d.d. 1 februari 2014
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