Algemene Inkoopvoorwaarden Shin-Etsu PVC B.V.
1.
Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende
betekenis:
Opdrachtgever
: Shin-Etsu PVC B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Hilversum, met nevenvestigingen te Vondelingenplaat-Rotterdam en Botlek-Rotterdam.
Opdrachtnemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als (potentiële) leverancier van diensten of goederen.
2.
Algemeen
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerte-aanvragen,
aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarin Opdrachtgever als (potentiële) koper c.q. opdrachtgever voor te leveren diensten of goederen (hierna gezamenlijk ook ‘goederen’) optreedt. Andere voorwaarden dan deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden
dan wel afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
3.
Aanvaarding, bestelling/opdracht en opdrachtbevestiging
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door hem gedane bestelling of opdracht te herroepen, wanneer Opdrachtnemer deze niet binnen twee weken na ontvangst van de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd middels een opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of opdracht afwijkt, is Opdrachtgever slechts gebonden nadat hij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het in ontvangst nemen door Opdrachtgever van goederen alsmede door hem verrichte betalingen ter zake impliceren geen
erkenning van de afwijking.
Een offerte, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen door Opdrachtnemer na aanvaarding door Opdrachtgever.
4.
Prijs, facturering en betaling
De overeengekomen prijs is een vaste prijs in Euro’s en deze kan niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden verhoogd. Prijsverlagingen ingaande
voor het tijdstip waarop aflevering plaatsvindt, treden in de plaats van de overeengekomen prijs. De prijs omvat alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, waaronder kosten van verpakking, invoer, transport, aflevering, administratie,
verzending, voorrijden en aansluiting, alsmede alle andere eventuele bijkomende
kosten. Prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. Kosten van offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmateriaal zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Facturen dienen, voorzien van referentienummers, te worden ingediend conform de
bestellingen of orders en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummer(s). Zolang deze gegevens ontbreken, heeft Opdrachtgever het recht de betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van een factuur dienen als zodanig te
worden gekenmerkt. Opdrachtgever zal bij correcte facturering binnen 45 dagen na
factuurdatum betalen. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht
om op de uitvoering van de opdracht terug te komen. Opdrachtgever is bevoegd
middels een verrekeningsverklaring zijn opeisbare vorderingen te verrekenen met de
bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Opdrachtgever
kan voor rekening van Opdrachtnemer een waarborgsom of bankgarantie verlangen,
indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt.
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Andersluidende betalingstermijnen welke uitsluitend vermeld worden op de factuur
worden niet beschouwd als een overeengekomen afwijking van de betalingstermijn
als in dit artikel bedoeld.
5.
Meer- en minderwerk
Opdrachtgever is gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen,
ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Indien Opdrachtnemer meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij Opdrachtgever onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een
schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan
zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. Meerwerk zal door Opdrachtnemer niet eerder dan na
schriftelijke opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in
ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die Opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemer.
6.
Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding
Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer voor uitbesteding van werkzaamheden aan derden. Opdrachtnemer blijft volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot door derden in verband met de
opdracht van Opdrachtgever te verrichten of verrichte werkzaamheden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid.
7.
Levertijd en aflevering
De levertijd vangt aan op de dag waarop door Opdrachtgever schriftelijk, per telefax
of e-mail Electronic Data Interchange de opdracht wordt gegeven, of, in geval van
mondelinge of telefonische opdrachten, de dag waarop de opdracht schriftelijk, per
fax of e-mail wordt bevestigd.
De overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) geldt c.q. gelden als stipt
en fataal en geldt c.q. gelden voor de gehele levering, inclusief de daarbij behorende
documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding
van een leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, zal Opdrachtnemer
Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Indien Opdrachtnemer
enige leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is Opdrachtnemer onmiddellijk in verzuim en is Opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Opdrachtnemer een boete op te leggen van 1% van de prijs van de levering per kalenderweek of een deel van een kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, zulks tot maximaal 10% van die prijs, welke onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De
verschuldigdheid van deze boete laat Opdrachtgever’s recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst onverlet.
Behalve indien Opdrachtgever daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming
heeft gegeven, is levering vóór de leveringsdatum niet toegestaan. In geval van te
vroege levering heeft Opdrachtgever het recht de goederen zonder voorafgaande
kennisgeving aan Opdrachtnemer en voor diens rekening en risico te retourneren.
Indien Opdrachtgever te vroege levering van goederen aanvaardt, zijn eventuele
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daardoor optredende kosten voor rekening van Opdrachtnemer. Eerdere aflevering
leidt niet tot wijziging in het overeengekomen tijdstip van betaling.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in gedeelten te leveren, tenzij daarvoor van geval tot geval voorafgaande schriftelijke toestemming door Opdrachtgever gegeven is.
Ingeval Opdrachtgever wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is goederen
op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer op Opdrachtgever’s verzoek de levering uitstellen gedurende een door Opdrachtgever te
bepalen redelijke periode.
8.
Verpakking en transport
Opdrachtnemer zal de te leveren goederen zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken en zodanig dat de zending op grond van hetgeen gangbaar is in de
branche handelbaar is tijdens vervoer en lossen. Opdrachtnemer zal er voor zorgen
dat de goederen in goede staat de plaats van bestemming bereikt en dat het lossen
aldaar veilig kan geschieden. Om hergebruik van verpakking te stimuleren, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van neutrale verpakkingen zonder opdruk. Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling.
Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de
door of namens Opdrachtnemer gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.
Opdrachtgever is gerechtigd de te leveren goederen niet in ontvangst te nemen als
aan de in dit artikel bedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
9.
Aflevering, eigendomsoverdracht en risico
Aflevering geschiedt DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) en de eigendom van
de goederen gaat op Opdrachtgever over op het moment van overgang van het risico voor de goederen, te weten na aflevering op het door Opdrachtgever op te geven
adres. Opdrachtnemer zal prompt bij aflevering aan Opdrachtgever een volledige set
van de originele ladingsdocumenten overhandigen (bill of lading, masters receipt of
andere van toepassing zijnde documenten), dan wel, indien dit is overeengekomen,
het equivalente Electronic Data Interchange bericht.
Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers, tekeningen en dergelijke die
Opdrachtnemer ten behoeve van de levering aanschaft of vervaardigt, worden op het
moment dat deze artikelen bij Opdrachtnemer worden toegeleverd of door hem zijn
vervaardigd, geacht door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking te
zijn gesteld. Indien Opdrachtgever ten behoeve van de levering goederen aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt of geacht wordt te hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer verplicht om deze
goederen duidelijk gekenmerkt als eigendom van Opdrachtgever onder zich te houden en Opdrachtgever desgevraagd een eigendomsverklaring hiervoor ter hand te
stellen. Goederen ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van hun ontstaan. Opdrachtnemer
wordt geacht de goederen gevormd te hebben voor Opdrachtgever en zal deze
nieuwe goederen als eigendom van Opdrachtgever houden en aan Opdrachtgever
desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen.
Opdrachtnemer dient Opdrachtgever’s eigendommen als zodanig te markeren en
veilig te bewaren, te verzekeren en verzekerd te houden tot het moment van aflevering aan Opdrachtgever.
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Goederen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie,
ver- of bewerking zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever, maar verblijven bij
Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer garandeert dat hij de vrije en onbezwaarde eigendom heeft ten aanzien van de goederen en dat de goederen niet op enigerlei wijze zijn bezwaard en vrij
zijn van pandrechten, alsmede dat daarop geen andere beperkte rechten rusten en
dat evenmin een contractuele gehoudenheid bestaat om daarop beperkte rechten te
vestigen.
10.
Kwaliteit en hoedanigheid van de aflevering, garantie
Opdrachtnemer garandeert:
• bij de levering van goederen: dat deze van goede kwaliteit zijn, voldoen aan
de “state of the art” op het moment van aflevering en vrij van gebreken zijn
(constructie-, fabricage- en materiaalfouten daaronder begrepen);
• bij de levering van diensten: dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door
vakkundig personeel met gebruik van nieuwe materialen;
• bij de levering van goederen en diensten: dat deze voorts (i) geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Opdrachtgever voor wat betreft
de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de levering, (ii) compleet
en geschikt zijn en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, (iii) voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige
(internationale) overheidsvoorschriften, en (iv) conform de Europese richtlijnen voldoen aan de CE-marking respectievelijk aan de EG-verklaring van de
overeenstemming voor machines/veiligheidscomponenten of ”verklaring van
fabrikant”; Opdrachtnemer zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.
Indien in de order wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere
voorschriften en documenten die niet bij de order zijn gevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij hij Opdrachtgever onverwijld schriftelijk van het
tegendeel in kennis stelt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer dan nader inlichten
over deze voorschriften en documenten.
Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van
de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor naleving van de daarin gestelde voorwaarden.
Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij bevoegd is om de goederen te verkopen en te leveren aan Opdrachtgever en dat hij een geldig en overdraagbaar eigendomsrecht heeft op alle geleverde goederen.
11.
Inspectie, keuring na aflevering
Op verzoek dient Opdrachtnemer Opdrachtgever in staat te stellen om zich door middel van een test, keuring en/of controle op de locatie van Opdrachtnemer te vergewissen van de kwaliteit, hoeveelheden en/of toestand van de goederen of de voortgang van de opdracht. Dergelijke tests, keuringen en/of controles ontheffen Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid, zoals vastgelegd in artikel 15 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de personen die de test, keuring en/of controle uitvoeren, de door hen gevraagde uitrusting en de informatie te verschaffen – zonder dat daar voor Opdrachtgever kosten aan verbonden zijn – die zij nodig hebben voor het verrichten van hun
taak. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de hier bedoelde tests, keuringen en/of controles op te dragen aan derden. Indien Opdrachtgever niet tevreden is
met de resultaten van de tests, keuringen of controles, heeft hij het recht om de order
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te annuleren, onverlet alle andere rechten van Opdrachtgever op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de wet.
Opdrachtgever kan om levering van één of meer monsters vragen, op kosten van
Opdrachtnemer.
Binnen 30 werkdagen na aflevering zal Opdrachtgever de goederen inspecteren en
zal hij bij afkeuring van de goederen zulks schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
Opdrachtgever is bevoegd de goederen af te keuren indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden, bijvoorbeeld omdat zij beschadigd zijn, niet compleet zijn of
anderszins ondeugdelijk zijn.
Goederen die afgekeurd worden, worden geacht niet te zijn geleverd. Het retourneren van afgekeurde goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
Indien dit verlangd wordt door Opdrachtgever, dient Opdrachtnemer op eigen kosten
en binnen een door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn de afgekeurde goederen te herstellen of te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. In geval vervanging van de goederen is aangewezen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever
desgewenst het vrije gebruik van de afgekeurde goederen gunnen tot Opdrachtgever
vervangende goederen heeft ontvangen die voldoen aan de gestelde eisen, waarna
de afgekeurde goederen geretourneerd kunnen worden.
De herstelde, vervangen of alsnog geleverde goederen kunnen (opnieuw) door Opdrachtgever worden afgekeurd, indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden. In dat geval wordt de in dit artikel beschreven procedure herhaald, zolang Opdrachtgever dat wil.
De eigendom en het risico van beschadiging en verlies van afgekeurde goederen
gaan door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer weer
op Opdrachtnemer over.
In alle in dit artikel genoemde gevallen behoudt Opdrachtgever alle rechten welke op
grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de wet verbonden zijn aan afkeuring wegens non-conformiteit of toerekenbare tekortkoming (“wanprestatie”). Indien
Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn in dit artikel bedoelde verplichtingen, is hij van
rechtswege in verzuim en dient hij het eventueel door Opdrachtgever betaalde onverwijld te restitueren, zonder dat daartoe schriftelijke aanmaning door Opdrachtgever is vereist.
12.
Industriële en intellectuele eigendom; geheimhouding
Opdrachtnemer zal de opdracht en alle know how en gegevens, die hem in verband
met de uitvoering van de opdracht ter kennis komen, niet zonder Opdrachtgever’s
voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend maken of ten behoeve
van derden aanwenden.
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het vrije genot van en de vrije beschikking
over de afgeleverde goederen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van enige inbreuk of beweerde inbreuk op
octrooirechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
Opdrachtnemer zal alle gegevens en/of informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect verkrijgt geheimhouden en niet zonder
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden bekend maken.
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In geval in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Opdrachtnemer
specificaties, tekeningen of andere documenten worden opgesteld, c.q. werken tot
stand worden gebracht, worden de (intellectuele) eigendomsrechten die daarop rusten reeds nu voor alsdan aan Opdrachtgever overgedragen. Opdrachtnemer verplicht zich hierbij om alle eventuele (aanvullende) leveringshandelingen op eerste
verzoek van Opdrachtgever uit te voeren.
13.
Garantieperiode
Indien de levering binnen een periode van 12 maanden na ingebruikname, dan wel
binnen een periode van 18 maanden na aflevering c.q. oplevering (welke periode het
kortst is) niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zal Opdrachtnemer voor zijn rekening, op eerste aanzegging en
ter keuze van Opdrachtgever, de levering binnen een door Opdrachtgever gestelde
redelijke termijn vervangen, herstellen of opnieuw uitvoeren, onverminderd de verder
aan Opdrachtgever op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de wet toekomende rechten. Blijft Opdrachtnemer in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft Opdrachtgever het recht om, voor rekening van Opdrachtnemer, over te gaan tot vervanging of herstel van de goederen of het (geheel
of gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van de opdracht, al dan niet met behulp van derden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk in kennis stellen. Voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde delen van
een levering geldt opnieuw een garantie als in dit artikel omschreven.
14.
Publiciteit
Zonder Opdrachtgever’s voorafgaande schriftelijke toestemming zal Opdrachtnemer
niet naar opdrachten verwijzen in publicaties of andere commerciële uitingen en zal
hij de naam van Opdrachtgever niet gebruiken. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om op het terrein van Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming, reclame te maken en of andere vormen van publiciteit uit te dragen
anders dan merken van eigendommen.
15.
Aansprakelijkheid en verzekeringen
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg
van een niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de contractuele verplichtingen, voor zover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever volledig vrijwaren voor aanspraken van derden wegens schade als
gevolg van de hierboven genoemde omstandigheden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of verlies die het gevolg is van
normaal gebruik van de goederen, erosie, corrosie, alsmede voor schade of verlies
die – naar Opdrachtnemer kan bewijzen – het gevolg is van het feit dat de goederen
aan zwaardere omstandigheden hebben bloot gestaan, dan impliciet of expliciet in
het kader van de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen of wanneer de
goederen op onjuiste of onvoorzichtige wijze door Opdrachtgever zijn gebruikt of zijn
onderhouden.
Opdrachtnemer is, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, niet aansprakelijk
voor de door Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: winstderving, productieverlies, gebruiksverlies, inkomstenderving en bedrijfs- of stagnatieschade.
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Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de betreffende
schade het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Opdrachtnemer, diens personeel of diens hulppersonen.
Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de gebruikelijke alsmede de wettelijk voorgeschreven verzekeringen (zoals die op grond van de WAM of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van haar eigen aansprakelijkheid en die van haar
personeel en hulppersonen. Opdrachtgever kan verlangen dat Opdrachtnemer aantoont dat zij aan deze verplichting heeft voldaan en dat Opdrachtnemer ook tijdig de
verschuldigde premies heeft voldaan.
Indien en voorzover er sprake is van het verrichten van werkzaamheden, diensten
en/of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (hetgeen mede kan
omvatten de levering van materiaal en/of materieel), waarbij de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd op een werkterrein dat in eigendom is van of in gebruik is
bij Opdrachtgever, dient door Opdrachtnemer een Construction All Risks (“CAR”)verzekering te worden afgesloten, tenzij uit de overeenkomst expliciet blijkt dat door
Opdrachtgever reeds een CAR-verzekering is afgesloten. Opdrachtnemer dient er
voor zorg te dragen dat Opdrachtgever op de betreffende CAR-verzekeringspolis als
medeverzekerde staat vermeld. Voor deze situatie gelden regels die afwijken van
hetgeen in deze algemene inkoopvoorwaarden is vastgelegd. Deze regels zijn weergegeven in het separate document “Aanvullende bepalingen voor de uitvoering van
werk”.
16.
Toerekenbare tekortkoming
Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen en ook na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke
termijn wordt gegund de verplichtingen alsnog na te komen, in het verzuim volhardt,
is de wederpartij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever is tevens bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a.
Opdrachtnemer eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard;
b.
Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van
betaling wordt verleend;
c.
Opdrachtnemer zijn onderneming liquideert en/of haar activiteiten staakt.
Voor zover Opdrachtgever de overeenkomst geheel ontbindt, zullen de eventueel
reeds afgeleverde goederen door Opdrachtgever op kosten van Opdrachtnemer
worden geretourneerd en is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever de daarvoor
gedane betaling(en) te restitueren. Mocht Opdrachtgever verkiezen de reeds afgeleverde goederen geheel of gedeeltelijk te behouden, dan zal Opdrachtgever daarvoor een redelijk deel van de overeengekomen koopprijs betalen. Voor zover Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verkiest, is Opdrachtnemer verplicht de
goederen alsnog af te leveren, dan wel, naar keuze van Opdrachtgever, de afgekeurde goederen voor zijn rekening en risico te vervangen of daaraan de nodige verbeteringen aan te brengen. Ingeval een vervanging of verbetering door Opdrachtnemer niet binnen een door Opdrachtgever te bepalen redelijke termijn naar behoren
wordt uitgevoerd, dan wel met het oog op de veiligheid en de continuïteit van de productie bij Opdrachtgever niet voldoende gelegenheid bestaat de verbetering door
Opdrachtnemer te laten uitvoeren, alsmede in geval na ingebrekestelling door Opdrachtgever voortdurende vertraging in de nakoming van de overeenkomst optreedt,
is Opdrachtgever gerechtigd de vervanging of verbetering, c.q. nakoming voor reke-
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ning van Opdrachtnemer op andere wijze te (doen) effectueren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de van Opdrachtnemer bedongen garanties.
17.
Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
In geval van een tijdelijke overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever de keuze om hetzij de nakoming door Opdrachtnemer van de verplichtingen op grond van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien
de situatie van overmacht 3 maanden of langer heeft geduurd of zodra vaststaat dat
deze langer dan 3 maanden zal gaan duren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. De partij die de overeenkomst
wegens overmacht ontbindt, is niet gehouden enige schade aan de andere partij te
vergoeden. Voor rekening van Opdrachtnemer komen in ieder geval, doch niet uitsluitend werkstaking, werkliedenuitsluiting, stiptheidsacties, ziekte, in/uit/doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie bij Opdrachtnemer.
18.
Toepasselijk recht, geschillen
Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door
het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Alle geschillen welke niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
19.
Overige bepalingen
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is authentiek en prevaleert boven vertalingen daarvan.
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan
worden gedaan.
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