Algemene Inkoopvoorwaarden

De onderstaande Algemene Inkoopvoorwaarden van Duijvelaar Pompen, Alphen aan den Rijn (DP) zijn van toepassing
op alle zakelijke transacties die worden afgesloten met bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en in verband met
speciale publiekrechtelijke fondsen.
1. Algemeen
1.1
Alle leveringen van goederen en diensten dienen exclusief op basis
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden te worden uitgevoerd.
Eventuele afwijkingen hiervan vereisen expliciete schriftelijke
goedkeuring van DP. Eventuele verwijzingen door de leverancier
naar zijn eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden worden hierbij
expliciet uitgesloten.
1.2
Deze Inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
toekomstige zakelijke transacties met de leverancier, ook als dit
niet vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
1.3
Offertes zijn kosteloos en dienen te worden bevestigd. Zij vormen
dus geen enkele verplichting van de zijde van DP. De leverancier
dient in zijn offerte uitsluitend de vereiste goederen of diensten
zoals in de aanvraag van DP vermeld op te nemen.
1.4
Inkooporders, overeenkomsten en eventuele wijzigingen of
aanpassingen zijn niet bindend voor DP, tenzij zij door DP
schriftelijk zijn ingediend of bevestigd.

2. Prijzen
Onder prijzen wordt verstaan overeengekomen netto prijzen, tenzij
anders overeengekomen. Prijzen zijn vast en kunnen slechts na
schriftelijke toestemming van DP worden gewijzigd.

3. Levertijd, deelleveringen, contractuele boetes /
vergoeding voor geleden schade
3.1
De leverancier dient aan de overeengekomen leverdata of
leveringsperioden te voldoen. Het voldoen aan de leverdatum of de
leveringsperiode zal worden vastgesteld op basis van de ontvangst
van goederen / diensten op de door DP aangegeven
ontvangstlocatie of gebruikslocatie. Goederen en diensten worden
uitsluitend als volledig en op tijd geleverd beschouwd als zij de
overeengekomen eigenschappen hebben en volgens de
overeengekomen garanties zijn geleverd. De leverancier kan zich
ter verdediging uitsluitend beroepen op verzuim van de zijde van
DP om de benodigde door DP aan te leveren documenten te
verschaffen als de leverancier de documenten niet binnen een
redelijke periode na verzending van een schriftelijke herinnering
aan DP ontvangt.
3.2
Deelleveringen van goederen of diensten zijn uitsluitend
toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van DP.
3.3
Zodra de leverancier zich realiseert dat hij niet aan de
overeengekomen uiterste leveringsdatum kan voldoen, dient de
leverancier DP hier schriftelijk van op de hoogte te stellen onder
vermelding van de redenen voor en de verwachte duur van de
vertraging.
3.4
Als contractuele boetes / vergoeding voor geleden schade zijn
overeengekomen, heeft DP het recht om dergelijke contractuele
boetes / vergoeding voor geleden schade tot de datum van het
uitvoeren van de laatste betaling te claimen. Alle rechten om
vergoeding te claimen voor werkelijke schade veroorzaakt door
vertraging naast de bovengenoemde boetes / vergoeding voor
geleden schade zijn voorbehouden.

4. Kwaliteitsborging, inspecties en testen, en melden
van defecten
4.1
De leverancier dient een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben
doorgevoerd en dient bij DP een bewijs in te dienen van zijn

certificering voor DIN EN ISO 9001 zoals van tijd tot tijd aangepast.
De leverancier dient bewijs te leveren van de kwaliteit van de onder
het contract vallende producten door een testcertificaat voor EN
10204 te overleggen. Indien en voor zover de leverancier de
vereiste certificering niet heeft, worden de goederen / diensten
geleverd volgens de huidige stand van zaken en overeenkomstig
de meest recente toepasselijke voorschriften.
4.2
DP heeft het recht om de uitvoering van het contract en de door de
leverancier genomen maatregelen voor kwaliteitsbewaking te
controleren. Hiervoor heeft DP het recht om na voorafgaande
mededeling van het voorgenomen bezoek de productielocatie van
de leverancier gedurende normale bedrijfstijden te bezoeken. DP
en de leverancier dragen ieder hun eigen kosten met betrekking tot
deze inspectie.
4.3
Als de inspectie en het testplan van DP voorschrijft dat DP
bepaalde inspecties of testen moet bijwonen, dient de leverancier
minimaal 10 dagen van tevoren aan te geven dat hij gereed is voor
de inspectie / test en samen met DP een datum voor de inspectie /
test vast te stellen. Als de inspectie of test niet op de afgesproken
datum plaatsvindt om redenen waarover de leverancier controle
kan uitoefenen of als defecten van het product herhaling van
eerdere inspecties / testen of het uitvoeren van nieuwe inspecties /
testen noodzakelijk maken, heeft DP het recht om de in verband
hiermee gemaakte kosten op de leverancier te verhalen.
4.4
Als de leverancier materiaalcertificaten en/of inspectie- /
testcertificaten moet aanleveren, draagt de leverancier de hierbij
behorende kosten, tenzij anders overeengekomen. De
materiaalcertificaten en/of inspectie- en testcertificaten of een
gelijkwaardig tussentijds certificaat moet op het moment van
levering beschikbaar zijn.
4.5
Inspecties / testen en het kunnen overleggen van relevant bewijs of
certificaten hebben geen invloed op de contractuele of wettelijke
rechten van DP om claims met betrekking tot defecten in te dienen.
4.6
Binnen tien dagen na levering zal DP de producten slechts
inspecteren op hun identiteit, zichtbare externe beschadigingen,
productidentificatie / markering, uiterlijk en afwijkingen van de
bestelde hoeveelheid. DP dient de leverancier onmiddellijk na het
ontdekken van eventuele andere defecten hiervan op de hoogte te
stellen.

5. Verzending en verpakking
5.1
Verzending vindt plaats op basis van franco inclusief rechten (DDP
volgens INCOTERMS 2010), inclusief verpakking, op de
genoemde plaats van bestemming. Iedere zending dient vergezeld
te gaan van een pakbon en een vrachtbrief. Het
inkoopordernummer, het product van de inkooporder, het
artikelnummer en de volledige gegevens van de plaats van
bestemming en de ontvanger moeten op alle verzenddocumenten
en op de buitenzijde van de verpakking worden vermeld.
5.2
Als, in tegenstelling tot het bovenstaande, de overeengekomen
verzendwijze EXW (af fabriek, INCOTERMS 2010) is, dient de
leverancier gebruik te maken van de in de inkooporder genoemde
expediteur. Als DP geen expediteur of wijze van verzending
aangeeft, dienen de goederen tegen de laagste verzendkosten in
voor de verzendwijze geschikte verpakking te worden verzonden.
Alle extra kosten voorkomende uit het niet opvolgen van de
verzendinstructies of uit een spoedlevering die wordt geregeld om
aan de afgesproken leveringsdatum te voldoen, zijn voor rekening
van de leverancier. EXW leveringen (af fabriek) vallen onder de
transportverzekering van DP. Een door de leverancier afgesloten
aanvullende dekking op de transportverzekering wordt niet door DP
vergoed.
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6. Overdracht van eigendom en risico
Eigendom en risico van de te leveren goederen gaan over na
ontvangst van de goederen op de ontvangstlocatie door DP of, in
geval van leveringen bestaande uit assemblage of installatie
alsmede in het geval van uitgevoerde werkzaamheden / diensten,
na formele acceptatie door DP. De leverancier dient te garanderen
dat levering van goederen vrij van retentierechten en rechten van
derden met betrekking tot de goederen / diensten plaatsvindt.

7. Op defecten gebaseerde claims
7.1
De leverancier is verplicht om zeker te stellen dat de goederen en
diensten geen defecten bevatten, de afgesproken eigenschappen
hebben, met de overeengekomen garanties worden geleverd,
geschikt zijn voor het beoogde gebruik, volgens de huidige stand
van zaken zijn, in overeenstemming zijn met de door overheden en
beroepsverenigingen
uitgegeven
algemeen
geaccepteerde
voorschriften met betrekking tot technische veiligheid en
gezondheid en veiligheid tijdens het werk en aan de betreffende
wettelijke eisen voldoen. Als het leveringscontract een machine,
apparaat of systeem betreft, dienen geleverde producten te
voldoen aan de speciale veiligheidsvoorschriften voor machines,
apparaten en systemen die op het tijdstip van het uitvoeren van het
contract gelden en van CE-markering zijn voorzien.
7.2
De wettelijke verjaringstermijn bedraagt 24 maanden, tenzij het te
leveren product een civiele constructie is of in overeenstemming
met het standaardgebruik in een civiele constructie is geïntegreerd
en het defect in deze constructie heeft veroorzaakt. In dit geval zijn
de wettelijk bepaalde termijnen van toepassing. De wettelijke
verjaringstermijn gaat in op het moment van overdracht van het
risico en het verjaringstermijn wordt automatisch verlengd met de
periode tussen de eerste mededeling van het defect en de
uitvoering van het contract achteraf. Naar aanleiding van een
gemeld defect gerepareerde of nieuw geleverde onderdelen
hebben hun eigen wettelijke termijn van 24 maanden, ingaande op
de datum van volledige tegemoetkoming aan de claim van DP voor
uitvoering van het contract achteraf. Dit eindigt uiterlijk 6 maanden
na verloop van de eerste wettelijke verjaringstermijn.
7.3
Als DP een claim indient op basis van een defect, heeft DP het
recht om, naar eigen goeddunken, te eisen dat het defect wordt
verholpen of dat het defecte onderdeel wordt vervangen, waarbij
de voor herstel of vervanging gemaakte kosten door de leverancier
zullen worden vergoed.
7.4
Als de leverancier nalaat om direct met de herstelwerkzaamheden
te beginnen of niet defecte goederen te leveren nadat DP hem
heeft gevraagd om achteraf aan zijn contractuele verplichtingen te
voldoen, heeft DP het recht in urgente gevallen, daarbij inbegrepen
maar niet beperkt tot gevaar voor lijf en leden, gezondheidsrisico's
of verstrekkende gevolgschade, naar eigen keuze de
herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren, deze te laten uitvoeren of
een vervangend onderdeel elders aan te schaffen op risico en voor
kosten van de leverancier. Als achteraf blijkt dat uitvoering van het
contract binnen een redelijke periode niet haalbaar is, niet
succesvol is of niet redelijkerwijs kan worden verwacht, heeft DP
het recht om het contract te ontbinden of een verlaging van de
inkoopprijs te eisen. Daarnaast behoudt DP zich het recht voor om
schadevergoeding te claimen.
7.5
In verband met het achteraf vervullen van zijn contractuele
verplichtingen dient de leverancier alles in het werk te stellen om
deze taak in het bedrijfsbelang van DP uit te voeren. Onder de
aansprakelijkheid van de leverancier voor defecten vallen ook de
kosten van door DP uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden
voortkomende uit het verwerken van de geleverde goederen
voorafgaande aan de ontdekking van het defect alsmede de kosten
voor het vaststellen van eventuele defecten.

8. Verzekering en aansprakelijkheid,
productaansprakelijkheid

inclusief

8.1
De leverancier dient op zijn kosten een afdoende
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en aan te houden voor
dekking van schade binnen het verantwoordelijkheidsgebied van

hem zelf of zijn tussenpersoon. Bewijs van het verzekerde bedrag
per schadegeval dient op verzoek van DP te worden overlegd. De
contractuele of wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier –
ongeacht om welke wettelijke redenen – wordt op geen enkele
wijze beïnvloed door de omvang en het bedrag van de dekking van
de verzekering.
8.2
De leverancier dient DP te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen
voor eventuele en alle claims van derden op basis van
buitencontractuele aansprakelijkheid indien en voor zover de
schade door een defect van de door de leverancier of zijn
onderaannemer(s) onder het contract geleverde producten is
veroorzaakt. Als en voor zover de oorzaak van de schade binnen
het verantwoordelijkheidsgebied van de leverancier of één van zijn
onderaannemers valt, ligt de bewijslast bij de leverancier. Alle
uitgaven en kosten, inclusief de kosten van een uit voorzorg
uitgevoerde terugroepactie, zijn voor rekening van de leverancier.

9. Beëindiging van het contract
DP behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te beëindigen als de leverancier zijn betalingen stopzet
of failliet gaat en niet langer aan de hieronder beschreven
contractuele verplichtingen kan voldoen. DP heeft ook het recht om
het contract te beëindigen zonder dat de voorwaarden voor
vertraging in de uitvoering hiervan gelden als het van essentieel
belang is voor DP om erop te kunnen vertrouwen dat de
leverancier eerder dan de vervaldatum zijn verplichtingen nakomt
om redenen van verdere verplichtingen op de lange termijn in
verband met de bestelde goederen en als het daarom onredelijk
zou zijn voor DP om te moeten wachten tot de vertraging in de
uitvoering van het contract een feit wordt.

10. Prototypes, gereedschappen, documenten en
vertrouwelijkheid
10.1
De leverancier dient tijdig alle tekeningen, planningen,
berekeningen of enige andere documenten die volgens dit contract
aan DP moeten worden geleverd in het afgesproken aantal
kopieën te leveren, zodat aan de contractuele termijnen voor
naleving van het contract kan worden voldaan.
10.2
Vrijgave door DP van de genoemde documenten mag op geen
enkele wijze de omvang van de verantwoordelijkheden van de
leverancier beïnvloeden.
10.3
Modellen,
monsters,
gereedschappen
en
andere
fabricagehulpmiddelen en materialen alsmede tekeningen,
planningen, berekeningen en eventuele andere documenten die
DP direct of indirect aan de leverancier beschikbaar stelt of die de
leverancier namens en op kosten van DP maakt, zijn en blijven
exclusief eigendom van DP. De leverancier dient deze
fabricagehulpmiddelen en documenten uitsluitend voor de
uitvoering van dit contract te gebruiken en deze niet zonder
toestemming van DP aan enige derden bekend te maken.
10.4
De leverancier dient alle prototypes, monsters, gereedschappen en
eventuele andere fabricagehulpmiddelen of materialen die volgens
de speciale instructies van DP aan de leverancier beschikbaar zijn
gesteld of door hem zijn gemaakt alsmede alle tekeningen,
planningen, berekeningen en eventuele overige documentatie,
inclusief alle gemaakt kopieën en monsters, aan DP te retourneren
of, op verzoek van DP, te vernietigen. De leverancier heeft niet het
recht om zaken achter te houden.
10.5
De leverancier dient vertrouwelijke informatie en eventuele andere
kennis betreffende de productie en/of bedrijfsprocessen bij DP die
hij bij de uitvoering van het contract heeft opgedaan of in verband
hiermee heeft vergaard vertrouwelijk te behandelen en deze tegen
bekendmaking te beschermen en de auteursrechten van DP in
acht te nemen.

11. Facturering en betaling
11.1
Facturen dienen per post of per e-mail bij DP te worden ingediend.
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Zij moeten het inkoopordernummer van DP, het bestelde product,
het artikelnummer van DP en alle voor de BTW-aangifte vereiste
gegevens bevatten.
11.2
DP heeft het recht om facturen die niet aan de bovengenoemde
eisen voldoen te weigeren.
11.3
Betalingstermijnen gaan in op de datum van ontvangst van een
factuur door DP, die aan de bovenstaande eisen voldoet.

beëindigen. Het recht op het claimen van schadevergoedingen blijft
van onverminderd van kracht.
16.2
De leverancier stemt ermee in om aan de relevante wettelijke
voorschriften voor omgang met werknemers, bescherming van het
milieu en gezondheid en veiligheid op het werk te voldoen en om
bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden constant de nadelige
gevolgen op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

17. Toepasselijke wet en plaats van rechtspraak
11.4
Betaling zal worden vrijgegeven afhankelijk de technische
ingangscontrole van de onder de overeenkomst geleverde
goederen en/of diensten om vast te stellen of zij geen defecten
bevatten, inclusief maar niet beperkt tot defecten met betrekking tot
nauwkeurigheid, geleverde aantallen en geschiktheid voor het
beoogde gebruik zoals bepaald in het contract.
11.5
Het feit dat betalingen worden verricht dient niet te worden
beschouwd als acceptatie door DP van eventuele voorwaarden en
prijzen, noch zal dit van invloed zijn op het recht van DP om claims
betreffende defecten in te dienen.

17.1
De contractuele relatie valt exclusief onder de wetten van het
Koninkrijk der Nederlanden.
17.2
De plaats van rechtspraak voor eventuele geschillen die
voortkomen uit of verband houden met deze contractuele relatie is
Den Haag, Nederland. DP heeft verder het recht om, naar eigen
goeddunken, aanklachten in te dienen tegen de leverancier in de
domicilie van het bedrijf of in de domicilie van één van zijn
vestigingen.

11.6
Ieder recht van DP op correctie van een factuur vervalt conform de
wettelijke verjaringstermijn op contractuele vorderingen vijf jaar na
factuurdatum.

12. Schending van industriële eigendomsrechten
De leverancier dient te verzekeren dat DP de industriële
eigendomsrechten van derden niet schendt door gebruikmaking
van de onder dit contract geleverde goederen en diensten. De
leverancier zal DP vrijwaren en beschermen tegen en schadeloos
stellen voor alle claims met betrekking tot schending of vermeende
schending van industriële eigendomsrechten. Door DP gemaakte
licentiekosten, uitgaven of kosten in verband met het voorkomen of
uitsluiten van enige schending van industriële eigendomsrechten
komen voor rekening van de leverancier.

13. Recht op retentie, vereffening en overdracht
13.1
DP heeft het recht om betalingen te compenseren en om nakoming
te weigeren op grond van tegenvorderingen, zelfs als deze uit een
andere wettelijke transactie voortkomen. De leverancier stemt er
hierbij mee in dat het recht van DP tot het compenseren van
betalingen en om het recht om nakoming te weigeren ook van
toepassing is als de tegenvordering door één van de
zusterbedrijven van DP is ingediend.
13.2
De leverancier is niet gerechtigd om zijn contractuele vorderingen,
geheel noch gedeeltelijk, aan derden over te dragen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van DP.

14. Onderaannemers
De leverancier is niet gerechtigd om de uitvoering van de
inkooporder geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen
zonder voorafgaande toestemming van DP.

15. Adverteren
De leverancier zal bestaande zakelijke relaties met DP uitsluitend
met voorafgaande toestemming van DP aan derden bekendmaken.

16. Naleving
16.1
Zoals vastgelegd in de Gedragscode, zijn DP en haar werknemers
verplicht tot professioneel en eerlijk gedrag en zijn gehouden aan
naleving van wettelijke eisen en ethische normen. DP verwacht
hetzelfde gedrag van haar leveranciers en andere zakelijke
partners. In geval van overtreding van wettelijke voorschriften door
de leverancier, vooral met betrekking tot corruptie of fraude, heeft
DP het recht om contracten onmiddellijk en zonder opzegtermijn te
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