
INKOOPVOORWAARDEN                    PECOCAR HOLLAND B.V.

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gevraagde aanbiedingen en

op alle door ons verstrekte opdrachten. ledere verwijzing naar eigen algemene voorwaar-
den door opdrachtnemer in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met
ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke leverings-
en betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtnemer, hebben onze voor-
waarden voorrang, behoudens in geval en voorzover voorwaarden van opdrachtnemer door
ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Opdrachtnemer": iedere natuurlijke of rechtspersoon, van wie wij producten afnemen of die
ons aanbiedingen doet.
"Wij" c.q. "Ons": opdrachtgever, die opdracht geeft aan opdrachtnemer c.q. een overeen-
komst met laatstgenoemde heeft gesloten, danwel degenen, die in zijn opdracht naar deze
algemene voorwaarden verwijzen.
"Producten": alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten
van dienstverlening door opdrachtnemer. Alle producten moeten tenminste voldoen aan de
laatste revisie van het Normblad Inkoop.

Artikel 2 Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten   
1. Aanbiedingen   van  opdrachtnemer  worden  geacht  bindend  te  zijn, voorzover  zij  niet     

schriftelijk en expliciet vrijblijvend zijn uitgebracht.
2. Opdrachten op basis van vrijblijvende aanbiedingen zijn bindend, tenzij opdrachtnemer

onverwijld nadat de schriftelijke opdracht is verleend, deze schriftelijk afwijst.
3. Opdrachten kunnen zowel schriftelijk als ook mondeling worden verleend; mondelinge

opdrachten worden zo spoedig mogelijk door ons schriftelijk bevestigd.
4. De overeenkomst komt tot stand op de dag van aanvaarding van de aanbieding met inacht-

neming van het in lid 3 bepaalde, danwel in het geval van lid 2, nadat wij de schriftelijke
opdracht hebben verstrekt en deze niet door opdrachtnemer onverwijld is afgewezen.

5. Gegevens, drukwerken, documentatie e.d. door opdrachtnemer verstrekt, maken onlosmake-
lijk onderdeel uit van de uitgebrachte aanbieding. Opdrachtnemer is voorts gehouden bij
het doen van de aanbieding doch in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst
krachtens het gestelde in lid 4 van dit artikel alle relevante informatie van welke aard ook,
welke voor ons van belang kan zijn, voor het sluiten van de overeenkomst aan ons te ver-
strekken.

Artikel 3 Wijzigingen
Opdrachtnemer is verplicht om op ons schriftelijk verzoek alle veranderingen aangaande de

leverantie uit te voeren, die technisch mogelijk zijn. Hij verplicht zich om de eventuele conse-
quenties in prijs of levertijd binnen twee weken na dagtekening van ons schriftelijk verzoek
aan ons mede te delen. Leidt de wijziging in de bestelling tot een nieuwe prijs en/of lever-
tijd, dan hebben wij het recht, ongewijzigde, danwel een voor ons aanvaardbare gewijzigde
uitvoering van de leverantie te verlangen, of de koopovereenkomst onmiddellijk te annule-
ren overeenkomstig artikel 14.

Artikel 4 Prijzen 
1. De overeengekomen prijs geldt als vast voor levering franco op de overeengekomen plaats,

zoals in artikel 8 lid 2 bepaald en omvat alle kosten en rechten, waaronder die van transport
en verzekering, de omzetbelasting en de invoerrechten, zomede de kosten van emballage,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De overeengekomen prijs is in Nederlandse valuta, tenzij schriftelijk anders is overeengeko-
men.

Artikel 5 Verpakking 
1. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de producten afdoende te verpakken.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van onvoldoende c.q. onge-
schikte verpakking. Leenemballage kan voor rekening van opdrachtnemer aan deze wor-
den teruggezonden.

2. Opdrachtnemer zal onze instructies ten aanzien van conserveren, merken, verzenden, verze-
keren van het transportrisico en mede te leveren vervoers- c.q. verzendingsdocumenten
stipt opvolgen.

Zendingen die niet aan  het  in dit   artikel  bepaalde  voldoen, kunnen door ons geweigerd wor-
den.

Artikel 6 Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Indien opdrachtnemer ter uitvoering van de verzochte aanbieding of de verstrekte opdracht

bepaalde door ons te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, materialen of hulpmid-
delen nodig heeft, dient hij onverwijld schriftelijke opgave te doen vóór welke datum hij
hiervan in het bezit  moet zijn gesteld, teneinde de producten op het overeengekomen tijd-
stip te kunnen leveren.

2. Afbeeldingen, tekeningen, modellen, mallen, zomede   andere     hulpmiddelen   en
gereedschappen welke door ons ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtnemer of welke in

opdracht van ons zijn vervaardigd voor de uitvoering van de verzochte aanbiedingen of ver-
strekte opdrachten blijven, respectievelijk worden te allen tijde onze eigendom en moeten
op eerste verzoek op kosten van opdrachtnemer in goede staat worden geretourneerd, res-
pectievelijk aan ons ter beschikking worden gesteld.

Bovenstaande geldt ook indien eventuele fabricagekosten voor rekening van opdrachtnemer
komen.

Bedoelde hulpmiddelen en gereedschappen verblijven bij opdrachtnemer voor diens rekening
en risico.

3. Opdrachtnemer zal alle hulpmiddelen en gereedschappen uitsluitend gebruiken of doen
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de door ons geplaatste opdrachten. Hij zal
bedoelde hulpmiddelen en gereedschappen zonder onze schriftelijke toestemming niet
voor andere doeleinden gebruiken, kopiëren of vermenigvuldigen, nog in enigerlei vorm of
enigerlei wijze aan derden afstaan, of voor derden toegankelijk maken.

Artikel 7 Informatieverplichting opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij ons, uiterlijk op het overeengekomen tijdstip

van levering, alle inlichtingen en informatie over alle feiten en omstandigheden, die voor ons
van belang kunnen zijn in verband met verdere be- c.q. verwerking danwel verdere distribu-
tie van de door hem geleverde producten heeft verstrekt en geen informatie heeft achterge-
houden, die in dat verband op enigerlei wijze van belang zou kunnen zijn.

2. Opdrachtnemer verplicht zich voorts ons -na het overeengekomen tijdstip van levering -in
alle gevallen onverwijld en schriftelijk op de hoogte te stellen van alle relevante

aanwijzingen, voorschriften c.q. waarschuwingen met betrekking tot de wijze waarop de
producten, welke onderdeel van de overeengekomen leveranties uitmaken, op een adequa-
te en veilige manier door ons gebruikt danwel verwerkt dienen te worden c.q. door de eind-
gebruiker gehanteerd dienen te worden. Ook wijzigingen van het product met betrekking
tot constructie, materiaal en fabricage, welke in dat verband van belang zijn, dienen door
opdrachtnemer tijdig en schriftelijk aan ons bekend gemaakt te worden.

Artikel 8 Omvang, tijdstip en plaats van levering
1. Indien en voorzover er certificaten, attesten, montagevoor- schriften, onderhouds- en bedie-

ningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten behoren bij c.q. op enigerlei wijze
verband houden met de overeengekomen leverantie, maken deze deel uit van de leverantie
en is opdrachtnemer gehouden deze om niet mee te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de hierboven genoemde
bescheiden uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering in ons bezit zijn.

2. De in onze opdrachten genoemde leverdata gaan uit van en gelden voor levering op de
overeengekomen plaats.

Indien geen plaats van levering is overeengekomen, geldt onze fabriek als plaats van levering.
Opdrachtnemer is gehouden de producten te leveren op het overeengekomen tijdstip. Indien

opdrachtnemer een overschrijding van de levertijd verwacht, zal hij dit onverwijld aan ons
mededelen, onverminderd het in artikel 13 bepaalde.

3. Deel-, meer- of minderleveringen zonder onze schriftelijke toestemming kunnen worden
geweigerd, zonder dat opdrachtnemer hieraan aanspraken op schadevergoeding uit welke
hoofde dan ook kan ontlenen.

4. Onverminderd onze ontbindingsbevoegdheid ex artikel 13 hebben wij in geval van niet,
danwel niet tijdige levering zonder ingebrekestelling het recht de volgende boete te heffen:

-in  geval  van  niet  tijdige  aflevering  een   boete  ad  1%  van  de prijs   van  het te laat    
geleverde voor elke dag vertraging tot een maximum van 10% van die prijs;

-in  geval van gehele  of gedeeltelijke niet-aflevering een boete ad  10% van de prijs van   
het   niet geleverde.

Om redenen van billijkheid kunnen wij in voorkomende gevallen, zulks ter uitsluitend onzer
beoordeling, genoegen nemen met een lagere boete.

5. Het bepaalde in lid 4 laat onverlet ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente als
gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht door opdracht-
nemer.

Artikel 9 Overdracht en uitbesteding verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer mag de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch geheel,

noch gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan derden zonder onze schriftelijke toestem-
ming. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een door ons gege-
ven toestemming ontslaat opdrachtnemer niet van enige verplichting uit de tussen hem en
ons gesloten overeenkomst.

2. Indien opdrachtnemer aanvragen voor naleveringen van de leverantie zonder onze tussen-
komst van afnemers van ons ontvangt, zal hij ons daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 10 Verzekering 
Opdrachtnemer zal alle zaken, die hij van of namens ons ontvangt uit hoofde van onze opdracht

verzekeren tegen alle schade die aan deze zaken kan worden toegebracht gedurende de tijd
dat de opdrachtnemer de zaken onder zich heeft. Wij zullen vermeld worden als medeverze-
kerde op de polis;

een eventueel door assuradeuren op ons of onze klanten uit te oefenen regresrecht moet wor-
den uitgesloten. Op verzoek zal de polis aan ons ter inzage worden gegeven.

Artikel 11 Eigendomsovergang en risico 
1. De eigendom en het risico van de te leveren producten gaan, onverminderd het bepaalde in

artikel 15 en behoudens het bepaalde in lid 2, op ons over, zodra de producten door ons op
de plaats van levering in ontvangst zijn genomen. Ingeval van vooruitbetaling gaat de eigen-
dom van producten, waaronder begrepen materialen en onderdelen waaruit zij worden ver-
vaardigd, op ons over zodra wij een eerste betaling gedaan hebben. Het risico van vooruit
betaalde producten gaat eerst op ons over op het moment van aflevering of bij bedrijfsklare
oplevering als daarvan sprake is. Opdrachtnemer zal ons onverwijld schriftelijk op de hoogte
brengen, indien op de door hem te leveren producten enig ander recht rust dan zijn eigen-
domsrecht.

2. Indien wij, om welke reden ook, niet in staat zijn de producten in ontvangst te nemen op het
overeengekomen tijdstip zal opdrachtnemer voor zijn risico, tegen een nader overeen te
komen vergoeding, de producten als onze kenbare eigendom bewaren, beveiligen en verze-
keren te onzen genoegen, terwijl opdrachtnemer ervoor dient zorg te dragen dat eventuele
schade-uitkeringen rechtstreeks ons zullen geschieden.

Tijdens de opslag zal opdrachtnemer tegen nader over te komen vergoedingen alle redelijke
maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

3. Ingeval wij producten ter beschikking stellen aan opdrachtnemer ter be- of verwerking dan-
wel ter vereniging of menging met producten niet aan ons in eigendom toebehorend, dan
blijven respectievelijk worden wij eigenaar van de aldus ontstane producten.
Opdrachtnemer is verplicht deze producten duidelijk gemerkt onder zich te houden, draagt
daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering de producten aan ons.

4. Ingeval wij zaken ter beschikking stellen aan opdrachtnemer om deze te monteren, om
supervisie op de montage te verrichten, of om de reeds gemonteerde producten te beproe-
ven of in bedrijf te stellen, draagt opdrachtnemer daarvan het risico vanaf de terbeschik-
kingstelling tot aanvaarding van de leverantie door ons.

5. Producten    welke   wij  ter  reparatie   aanbieden, berusten    onder  opdrachtnemer  voor
zijn rekening en risico.

Artikel 12 Betaling 
1. Betaling geschiedt binnen 60 dagen na levering en keuring van de producten krachtens en

met  inachtneming van de artikelen 8 en 15 of, indien de factuur later ontvangen, binnen 60
dagen na  ontvangst van de factuur tenzij door ons bezwaren zijn kenbaar gemaakt. Partijen
kunnen schriftelijk een andere regeling overeenkomen.

Betaling houdt in geen enkel opzicht in dat wij afstand doen van ons recht om op de wijze van
uitvoering van de opdracht terug te komen.

2. Wij hebben het recht de door ons verschuldigde betaling te verrekenen met al onze vorde-
ringen of die van andere ons verbonden vennootschappen op opdrachtnemer en/of  andere
tot datzelfde concern behorende ondernemingen uit welke hoofde dan ook, zonder rechter-
lijke tussenkomst.

Artikel 13 Ontbinding 

1. Indien opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die



voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn
wij gerechtigd zonder ingebrekestelling rechterlijke tussenkomst:

-    de    uitvoering   van    de   overeenkomst    en   de   direct   daarmee   samenhangende  
overeenkomsten op te schorten, totdat behoorlijke nakoming voldoende zeker is gesteld 
en/of 

-    de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of    
gedeeltelijk te ontbinden één en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten

en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van

opdrachtnemer zijn wij bevoegd alle overeenkomsten met opdrachtnemer te ontbinden,
danwel, bij voortzetting van de overeenkomst, zonder ingebrekestelling:

-    betaling van de geleverde producten (conform artikel 12) op te schorten, totdat   
nakoming  door opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld;

en/of 
- al onze overige betalingsverplichtingen ten opzichte van  opdrachtnemer, uit  welke    
hoofde dan ook, op te schorten; één en ander onverminderd de ons overige toekomende rech-

ten  en zonder dat wij tot enige schadevergoeding  zijn gehouden.

3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, zijn alle vorde-
ringen van opdrachtnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Tevens zijn wij in geval van gedeeltelijke ontbinding, zoals bedoeld in lid 2, gerechtigd de leve-
rantie  zelf   te  voltooien, danwel  door   derden te    doen  voltooien, eventueel    met 

gebruikmaking van door opdrachtnemer aangevoerde materialen en hulpmiddelen, waarvoor in
dat geval een redelijke vergoeding zal worden betaald.

Artikel 14 Annuleren 
1. Wij zijn bevoegd een opdracht zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlij-

ke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk eenzijdig, per aangetekende brief aan opdrachtnemer,
te annuleren, wanneer:

a. sprake is van een wijziging c.q. wijzigingen in de zin van artikel 3;
b. door of vanwege opdrachtnemer, zijn vertegenwoordiger of personeel enig voordeel in  

welke vorm ook, is toegezegd aangeboden of verschaft aan personeel van ons of onze   
afnemer.

2. Zonder zelf in enig geval van annulering als in het vorige lid  bedoeld tot schadevergoeding
te zijn gehouden, hebben wij in geval van toepassing van het vorige lid sub b recht op ver-
goeding van het geldelijke verlies dat door annulering mocht ontstaan, onverminderd het in
lid 5 bepaalde.

3. Ingeval van annulering, als in lid 1 bedoeld, zal hetgeen aan opdrachtnemer onverschuldigd
is betaald, verhoogd met de wettelijke rente sedert de dag van betaling, door deze moeten
worden terugbetaald binnen één maand na dagtekening van de verzending van de aanma-
ning daartoe.

4. Ook in andere dan de in lid 1 bedoelde gevallen zijn wij te allen tijde bevoegd de uitvoering
van de opdracht niet te doen aanvangen of te schorsen, danwel op andere gronden dan in
het eerste lid bedoeld de opdracht te annuleren. In deze gevallen zullen wij geen andere ver-
plichtingen hebben dan die tot vergoeding van de door opdrachtnemer geleden schade,
direct verbandhoudende met de verstrekte opdracht. Het bedrag van de schade zal in
onderling overleg worden bepaald.

5. Zo vaak wij gerechtigd zijn overeenkomstig het in lid 1 bepaalde tot annulering over te
gaan, kunnen wij zonder nadere  ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussen-
komst, geheel of gedeeltelijk de verdere uitvoering van de opdracht op kosten van
opdrachtnemer aan een ander opdragen, onverminderd het bepaalde in lid 2.

Wij delen opdrachtnemer het desbetreffende besluit per aangetekende brief mede.
6. In geval van annulering ontvangen wij de door ons aan opdrachtnemer in verband met de

opdracht verstrekte gegevens, hulpmiddelen e.d., zoals bedoeld in artikel 6, onverwijld
retour en verleent opdrachtnemer ons alle benodigde medewerking aan het verstrekken van
onderhavige opdracht aan een derde.

Artikel 15 Keuring 
1. De te leveren producten worden door ons gekeurd op de overeengekomen plaats van leve-

ring. Wij hebben overigens te allen tijde het recht de leverantie of de daartoe behorende
producten en/of werkzaamheden tussentijds (te doen) inspecteren, of (te doen) keuren
en/of (te doen) beproeven. Opdrachtnemer verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de
nodige personele en materiële hulp en verleent de door ons aangewezen personen of
instanties te allen tijde toegang tot de plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt.

2. Indien de keuring dient te geschieden in de fabriek of werkplaats van opdrachtnemer, zal
deze tijdig schriftelijk aan ons mededelen, wanneer de producten ter keuring gereed staan.
Hij stelt desverlangd een voor de keuring geschikte lokaliteit ter beschikking van het met de
keuring belaste personeel en verstrekt binnen redelijke grenzen de nodige personele en
materiële hulp aan genoemd personeel. Een door hem aangewezen deskundige mag de
keuring bijwonen.

3. Indien bij een keuring producten, die een deel van de leverantie uitmaken, beschadigd, ver-
vormd of geheel of ten dele verbruikt worden, vergoedt opdrachtnemer in geval van afkeu-
ring de door ons gemaakte inspectiekosten. In geval van goedkeuring wordt dit deel van de
leverantie door hem vervangen.

4. De keuring zal geschieden aan de hand van de in artikel 16 lid 1 en 2 bedoelde eisen en de
eventueel overeengekomen keuringsvoorschriften.

5. Alle op de keuring in de fabriek of magazijnen van opdrachtnemer of zijn onderopdrachtne-
mer vallende kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer, uitgezonderd de kosten van ons
met de keuring belaste personeel.

Indien de producten op het daartoe overeengekomen tijdstip niet ter keuring gereed blijken te
zijn of opdrachtnemer niet voldoet aan het bepaalde in de tweede zin van lid 2 en de keu-
ring daardoor redelijkerwijs geen doorgang kan vinden, worden de extra kosten, die hiervan
het gevolg zijn, zoals reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel, voor
rekening van opdrachtnemer gebracht.

6. Van een afkeuring zal binnen 14 dagen een schriftelijke mededeling worden gedaan aan
opdrachtnemer.

Bij afkeuring hebben wij het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussen-
komst daartoe is vereist, om hetzij opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen tot
levering conform de opdracht over te gaan, hetzij de opdracht te ontbinden, zonder dat
daaruit voor opdrachtnemer aanspraken op schadevergoeding voortvloeien.

Indien opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld alsnog te leveren zal hij binnen een, in
de betreffende mededeling te stellen, redelijke termijn in de gebreken dienen te voorzien en
de producten andermaal ter keuring aanbieden. Afkeuring zal niet leiden tot verlenging van
de leveringstermijn, waardoor artikel 8 lid 4 van toepassing blijft.

In geval van herkeuring na afkeuring worden de extra kosten, die hiervan het gevolg zijn, zoals
de reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel, voor rekening van
opdrachtnemer gebracht.

7. Indien na goedkeuring vooraf de producten bij aankomst op de overeengekomen plaats van
aflevering niet akkoord worden bevonden, hetzij wegens beschadiging, hetzij behoudens de
gebruikelijke tolerantie wegens afwijking van gewicht, maat of hoeveelheid, hetzij wegens
onvoldoende of beschadigde verpakking, kunnen wij deze producten alsnog geheel of

gedeeltelijk weigeren, in welk geval de  geweigerde producten geacht worden niet geleverd
te zijn. Wij zullen opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijk mededeling dóen.
Weigering van de producten zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, derhalve
zal het bepaalde artikel 8 lid 4 van toepassing blijven.

8. Eigendom en risico van de afgekeurde producten berusten bij opdrachtnemer vanaf het tijd-
stip van schriftelijke melding van de afkeuring.

9. Ná aflevering afgekeurde of opnieuw afgekeurde producten blijven ter beschikking van
opdrachtnemer gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop wij het desbetref-
fende bericht  aan opdrachtnemer hebben toegezonden. Hetzelfde geldt ten aanzien van na
aankomst definitief geweigerde producten, als bedoeld in lid 7. Mocht opdrachtnemer
gedurende de termijn, welke de producten te zijner beschikking staan, daarover niet hebben
beschikt, dan kunnen zij op zijn kosten en voor zijn risico aan hem worden teruggezonden.
Eventueel door ons gemaakte danwel verschuldigde bewaarkosten in dit verband komen
eveneens voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 16 Garantie 
1. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de producten van goede kwaliteit zijn, vrij van construc-

tie-, materiaal- en fabricagefouten en dat zij voldoen aan terzake door of vanwege de over-
heid in Nederland vastgestelde voorschriften, alsmede aan van andere -in dit verband rele-
vante instanties afkomstige voorschriften en aan de door ons gestelde eisen.

2. Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar
technische-, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst
zijn gevoegd, wordt opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij hij ons onverwijld schrifte-
lijk van het tegendeel in kennis stelt. Wij zullen hem dan over deze voorschriften nader infor-
meren.

3. Opdrachtnemer is verplicht constructie-, materiaal en fabricagefouten, alsmede alle overige
fouten en gebreken die gedurende tenminste 12 maanden na de datum van (op)levering,
zijnde de datum van definitieve levering overeenkomstig en met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 8 en 15, optreden, zo spoedig mogelijk, voor zijn rekening en der-
halve zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, te herstellen, danwel het geleverde geheel
of gedeeltelijk terug te nemen en door een nieuwe levering te vervangen, zulks ter keuze
van ons. Het voorgaande is van toepassing ongeacht de plaats, waar de producten zich
bevinden.

4. De periode als bedoeld in lid 3 wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de leveran-
tie, of van het object waarvoor deze bestemd is, wegens een aan opdrachtnemer toe te reke-
nen oorzaak, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt.

5. Indien op grond van dit artikel producten of onderdelen daarvan door opdrachtnemer zijn
gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze producten of onderdelen de
volle garantietermijn opnieuw  inwerking treden.

6. Indien opdrachtnemer naar ons oordeel bedoeld gebrek te laat of niet behoorlijk wegneemt
en opheffing van het gebrek geen uitstel kan leiden, zijn wij vrij om -na schriftelijke kennis-
geving -het ter zake nodige op kosten van opdrachtnemer te (laten) uitvoeren.

7. Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor niet-zichtbare gebreken, die eerst na de garantiepe-
riode blijken.

Artikel 17 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die hij, danwel de voor of vanwege hem

werkzame personen en/of vennootschappen en de door hem of laatstgenoemden direct of
indirect tewerkgestelden (kunnen) toebrengen aan ons (waaronder begrepen de opstallen
en machinerieën), personen en/of vennootschappen werkzaam voor of bij ons of derden.
Opdrachtnemer heeft een gelijke aansprakelijkheid voor alle schade die de geleverde pro-
ducten of andere zaken, zoals bijv. werktuigen, gereedschappen en hulpmiddelen bij
opdrachtnemer en de hiervoor genoemden in gebruik, aan de in de eerste zin genoemde
kring van personen en vennootschappen toebrengen.

2. Opdrachtnemer zal ons vrijwaren en ons schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspra-
ken en eisen met betrekking tot enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen per-
soonlijk letsel, dood of verlies, vernietiging van of schade aan eigendommen, op enigerlei
wijze direct c.q. indirect verbandhoudende met de door opdrachtnemer verrichte
levering(en) in de ruimste zin des woords, waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld door
derden.

3. Opdrachtnemer staat ervoor in dat wij een ongestoord gebruik en toepassing van de leve-
rantie kunnen maken en is aansprakelijk voor alle schade die voor ons mocht ontstaan ten
gevolge van enige inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien, licenties, auteursrechten, gere-
gistreerde tekeningen of ontwerpen, handelsnamen of handelsmerken, danwel soortgelijke
rechten.

Opdrachtnemer vrijwaart ons, alsmede onze afnemers voor enigerlei aanspraken van derden,
waar ook gevestigd voorzover deze gebaseerd zijn op al dan niet vermeende schending van
aan die derden behorende rechten, zoals in de vorige zin omschreven 

4. De kosten van processen, procedures of onderhandelingen als gevolg van de In dit artikel
bedoelde aanspraken zullen volledig voor rekening van opdrachtnemer zijn. Opdrachtnemer
dient zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, terzake waarvan ieder beroep op
overmacht is uitgesloten, voor een voldoende bedrag te verzekeren, opdrachtnemer geeft
ons desgewenst inzage in de polis.

Artikel 18 Geheimhouding 
Opdrachtnemer erkent, dat hem door ons absolute geheimhouding is opgelegd van alle hem ter

kennis gebrachte gegevens en bijzonderheden ons bedrijf, de verzochte             aanbieding
of de verstrekte opdracht betreffende of daarmee verbandhoudende, zowel voor, tijdens als
na de uitvoering van de verstrekte opdracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht; bevoegde rechter 
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele

deel uit maken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te heb-
ben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze
algemene voorwaarden, zullen voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschre-
ven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vesti-
ging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Deze inkoopvoorwaarden zijn d.d. 26 juni 2003 gedeponeerd ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Almelo, onder nummer 33/2003.
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