Algemene Inkoopvoorwaarden
Geldig vanaf 01 juni 2007

1.
Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden
1.1	Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst,
die in het kader van het handelsverkeer wordt afgesloten.

6.3	Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen, zijn wij
bevoegd, de afname van deze goederen te weigeren. In dat geval
gaat het risico niet op ons over.

1.2	Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van
alle voorwaarden van de leveranciers, welke hieraan tegengesteld
zijn, hiervan afwijken of hierop een aanvulling zijn. Dit geldt
eveneens indien de leverancier meedeelt, slechts onder zijn eigen
voorwaarden te willen leveren.

7.
Verpakking en vervoer
	Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de te leveren
goederen te worden verpakt, opgeslagen en vervoerd zoals in het
handelsverkeer gebruikelijk is.
8.
Kwaliteitsgarantie
	De leverancier garandeert, dat de te leveren goederen en diensten
voldoen aan de vereiste specificaties, de toegezegde eigen
schappen en geen gebreken vertonen. Indien hieromtrent geen
expliciete afspraken zijn gemaakt, zijn de in het handelsverkeer
gebruikelijke specificaties, eigenschappen en eisen van
toepassing. Bovendien dienen de betreffende goederen op het
tijdstip van levering te voldoen aan de nationale wetten en
voorschriften van het land van de ontvanger.

2.
Verbindendheid van de orders
	Een overeenkomst, die met ons wordt afgesloten, is slechts
geldig voor zover deze schriftelijk is vastgelegd en door de
leverancier bevestigd.
3.
Prijzen en wijze van betaling
	De overeengekomen prijzen gelden DDP inclusief alle kosten,
die mochten ontstaan in verband met de levering, in verband met
adequate verpakking en eventueel in verband met noodzakelijke
attesten enz.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag
te worden betaald binnen 60 dagen netto na ontvangst van de
goederen, voltooiing van de diensten en/of datum ontvangst
correcte factuur.

9.
Kwaliteitsgebreken/garantie
9.1	De garantieperiode bedraagt minimaal 12 maanden en begint bij
eigendomsoverdracht.
9.2	Indien tijdens de garantieperiode gebreken ontstaan, kunnen wij
een passende korting op de prijs toepassen, de koopovereen
komst als ontbonden verklaren, uitvoering van een gratis reparatie
verlangen, een vervangende levering of levering van een foutloos
vervangend product verlangen (waarbij de leverancier verplicht is,
alle daarvoor noodzakelijke of daarmee verband houdende kosten
te vergoeden), voor rekening van de leverancier het geleverde
product, dat de gebreken vertoont, zelf repareren of door een
product dat bij derden werd gekocht vervangen, indien grote
spoed is vereist (bijvoorbeeld indien er gevaar dreigt) en de
leverancier zelf de betreffende eis binnen een passende termijn
niet nakomt.De eerder gemelde rechten kunnen naar keuze of
voorzover wettelijk niet uitgesloten naast elkaar geldig gemaakt
worden.

4.
Levertijd en levering
4.1	De levering dient DDP te geschieden binnen de tussen de partijen
overeengekomen levertijd. Het order-/bestelnummer dient op alle
documenten, leverbonnen en facturen te worden vermeld.
Elke levering dient te worden voorzien van een vrachtbrief.
4.2	Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geldt als
een niet-naleving van de leveringsverplichting door de leverancier.
Wij behouden ons dan het recht voor, de overeenkomst te
ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen wegens
niet-nakoming van de contractuele verplichtingen.
4.3	Bij onderbreking van de levering wegens onvoorziene omstandig
heden zoals overmacht, behouden wij ons het recht voor, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3	De garantieperiode loopt tijdens de duur van een reparatie niet
door. Met de levering van vervangende goederen begint een
nieuwe garantieperiode. Nadat wij tijdig een reclamatie inzake
gebreken hebben ingediend, wordt de verjaringsperiode tijdelijk
stopgezet gedurende de tijd, waarin de leverancier niet schriftelijk
de reclamatie definitief heeft afgewezen of heeft verklaard, dat de
gebreken zijn verholpen.

5.
Deelleveringen
	Deelleveringen zijn slechts toegestaan, nadat wij ons hiermee
akkoord hebben verklaard.
6.
Risico- en eigendomsovergang
6.1	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat de eigendom van
alle door de leverancier aan ons geleverde goederen over nadat
wij de ontvangst schriftelijk hebben bevestigd.

9.4	Acceptatie van levering en betaling dienen niet te worden
beschouwd als bevestiging van een correcte levering.
9.5	Indien slechts een gedeelte van de goederen gebreken vertoont
en naar onze mening op grond van dit feit het overige gedeelte
van de totale levering onbruikbaar is c.q. voor ons niet meer van
belang is, hebben wij het recht, de totale levering te retourneren
aan de leverancier en een herlevering te verlangen, een en ander
onverminderd in de vorige alinea’s van dit artikel bepaalde.

6.2	Het risico van een toevallige teloorgang of verslechtering van de
goederen draagt de leverancier tot het tijdstip, waarop de
goederen op het leveradres zijn aangekomen. Het leveradres is
plaats van levering/ betaling.
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10. Aansprakelijkheid
10.1	Indien de leverancier verantwoordelijk is voor schade (aan een
product), vrijwaart hij ons op ons eerste verzoek daartoe, voor
aanspraken tot schadevergoeding van derden.
10.2	Daarnaast is de leverancier aansprakelijk voor alle schade, die wordt
veroorzaakt door de leverancier, zijn personeel of de door hem
ingeschakelde rechtspersonen en/of op grond van gebreken aan
de door hem geleverde en te leveren goederen en/of diensten.
11. Verplichting tot geheimhouding
	De leverancier is verplicht, alle informatie, die wij hem in het kader
van de zakelijke relatie verstrekken, geheim te houden.
12. Overdracht van contractuele verplichtingen
	Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de
leverancier niet toegestaan, voor de volledige of gedeeltelijke
nakoming van de contractuele verplichtingen derden in te
schakelen.
13. Toepasselijk recht
	Op alle betrekkingen tussen partijen is het recht van het land waar
de levering plaatsvindt van toepassing.
14. Bevoegde rechter
	Tenzij wij aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geven,
zullen alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst uitsluitend worden berecht
door de rechter, welke bevoegd is in het arrondissement,
waaronder onze plaats van vestiging valt.
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