Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door
en levering van diensten aan Investranex

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opdrachtgever: Investranex, gebruiker van deze Algemene voorwaarden;
Leverancier: de wederpartij die zaken of diensten aan opdrachtgever levert en eventuele
bijkomende werkzaamheden verricht;
Offerte: een schriftelijk aanbod (waaronder begrepen een elektronisch aanbod) van leverancier
om tegen een bepaalde prijs een gespecificeerde zaak of dienst te leveren die voldoet aan een
vastgesteld kwaliteitsniveau.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever, mits ondertekend
door een daartoe bevoegde medewerker, en leverancier betreffende de levering van zaken of
diensten en het verrichten van eventuele bijkomende werkzaamheden.
Levering: het één of meer zaken in het bezit stellen of in de macht brengen van opdrachtgever
(met inbegrip van het verrichten van eventuele bijkomende werkzaamheden) dan wel het
uitvoeren van werkzaamheden ter verrichting van een tussen partijen overeengekomen dienst;
Zaak: het te leveren stoffelijk object;
Dienst: de te leveren prestatie;
Partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.

2.
3.

4.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes,
bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van zaken of diensten door
leverancier aan opdrachtgever en het verrichten van eventuele bijkomende werkzaamheden.
De algemene voorwaarden van leverancier zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien schriftelijk
overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever. Afwijkingen moeten schriftelijk aan
opdrachtgever worden overlegd en schriftelijk door opdrachtgever worden geaccordeerd.
In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze
Algemene voorwaarden.
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Artikel 3. Offerte en orderbevestiging
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

De offerte bevat een onherroepelijk aanbod van leverancier.
De offerte van leverancier wordt geacht geldig te zijn voor een periode van drie maanden na
dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
In de offerte wordt de leveringsdatum vermeld. In geval de offerte geen leveringsdatum
vermeldt dient leverancier op eerste verzoek van opdrachtgever per omgaande de
leveringsdatum schriftelijk mee te delen aan opdrachtgever dan wel binnen 10 werkdagen na
accordering door opdrachtgever in de orderbevestiging een leveringsdatum aan te geven.
De leveringsdatum is bindend. Een afwijking van de leveringsdatum is slechts
rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de order te herroepen indien:
leverancier de order en de leveringsdatum niet binnen 10 werkdagen na accordering
schriftelijk heeft bevestigd aan opdrachtgever.
de levering afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van de offerte en het verstrekken van
eventuele monsters zijn voor rekening van leverancier.
Eventueel bij de offerte gevoegde documenten en monsters worden door opdrachtgever niet
geretourneerd.

Artikel 4. Prijs
De prijzen zijn vast en worden vermeld in Euro’s. De prijzen zijn exclusief BTW en hebben betrekking
op alle kosten die verbonden zijn aan het leveren van de overeengekomen zaken of diensten en het
verrichten van eventuele bijkomende werkzaamheden.
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Artikel 5. Kwaliteitseisen
1.
-

-

2.

3.
4.

5.

Leverancier garandeert dat de geleverde zaken of diensten:
in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen, verstrekte specificaties en de
redelijke verwachting van opdrachtgever met betrekking tot kwaliteit en betrouwbaarheid.
geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk
zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd,
ook indien zij niet met name zijn genoemd.
vrij zijn van gebreken en dat eventuele bijkomende werkzaamheden met gebruikmaking van
deugdelijk materiaal en gereedschap worden uitgevoerd door vakkundig personeel.
geschikt zijn voor het doel waarvoor de levering is bestemd.
voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige (internationale)
voorschriften.
Indien het geleverde geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan het bovenstaande dan zullen de
kosten van eventueel benodigd meerwerk gedragen worden door leverancier.
Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van
toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig
zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.
Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen
betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
Indien opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan
hetgeen leverancier in lid 1 van dit artikel heeft gegarandeerd, dan is leverancier in verzuim,
tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Leverancier zal voor zijn rekening, op eerste aanzegging en naar keuze van opdrachtgever,
binnen 10 werkdagen tot herstel, vervanging of hernieuwde uitvoering overgaan, onverminderd
de overige wettelijke rechten die aan opdrachtgever toekomen.
Indien leverancier in gebreke blijft ten aanzien van het voldoen aan haar garantieverplichting,
dan heeft opdrachtgever het recht om, onverminderd de overige wettelijke rechten van
opdrachtgever, voor rekening van leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of
heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Opdrachtgever zal leverancier zoveel
mogelijk vooraf in kennis stellen van gebruikmaking van dit recht. Voor vervangen, herstelde of
heruitgevoerde zaken geldt opnieuw een garantie, zoals hierboven omschreven.

Artikel 6. Wijzigingen
1.

2.

3.

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met leverancier de omvang en/of de
hoedanigheid van de te leveren zaken of diensten te wijzigen. Wijzigingen zijn uitsluitend
rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever.
Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs en/of het tijdstip van levering, dan is hij gehouden om, alvorens aan de wijziging gevolg te
geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen na
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor
de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover
in overleg treden.
Tot wijzigingen worden niet gerekend additionele kosten of werkzaamheden, die leverancier
had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en)
te kunnen leveren, of die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van leverancier.
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Artikel 7. Overdracht van verplichtingen
Leverancier zal de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien geheel noch
gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtgever.
Artikel 8. Facturering en betaling
1.

2.

3.

4.
5.

Facturen worden gericht aan de crediteurenadministratie van opdrachtgever. Facturen dienen
voorzien te zijn van de naam van opdrachtgever, een referentie- of ordernummer conform de
order en gespecificeerd te zijn per positie(s) inclusief weergave per positienummer(s). Zolang
deze gegevens ontbreken heeft opdrachtgever het recht om de betalingsverplichting op te
schorten.
Indien facturering conform lid 1 heeft plaatsgevonden zal opdrachtgever binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur en nadat de geleverde zaken of diensten en eventuele bijkomende
werkzaamheden zijn goedgekeurd overgaan tot betaling, inclusief BTW, tenzij een andere
betalingstermijn of een betalingskorting is overeengekomen.
Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien sprake is van een tekortkoming in
de geleverde zaken of diensten en eventuele bijkomende werkzaamheden die leverancier heeft
verricht.
Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met eventuele
bedragen die leverancier aan opdrachtgever verschuldigd is.
Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 9. Tijdstip en plaats van levering
1.

2.

3.

Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip en wordt
als definitief en onherroepelijk beschouwd. Bij niet tijdige levering is leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
Leverancier dient een dreigende overschrijding van de levertijd onverwijld schriftelijk te melden
aan opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge
de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. In geval het gaat om de levering van
zaken zal leverancier de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan,
conserveren, beveiligen en verzekeren. Als hieraan kosten zijn verbonden zal leverancier
opdrachtgever hiervan per omgaande schriftelijk op de hoogte stellen.
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Artikel 10. Tekortkoming
1.
2.

3.
4.

5.

Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
Onverminderd het recht op nakoming, schadevergoeding, ontbinding en overige wettelijke
rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming is opdrachtgever gerechtigd om
zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete te innen van 0,5 % per
dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 10 % van het door opdrachtgever in
verband met de levering te betalen bedrag. De boete is onmiddellijk opeisbaar en verrekenbaar.
De wettelijke rente over bedragen die opdrachtgever heeft vooruitbetaald zal over de periode
van het verzuim worden verrekend met nog te betalen facturen.
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op een niet-toerekenbare tekortkoming beroepen
indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het
intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. In geval van
een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort.
Indien leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en
opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft opdrachtgever niettemin het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen
schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten, licenties
1.

2.

3.

4.

Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door opdrachtgever van het
geleverde. Indien op de geleverde zaken of diensten of bijbehorende documentatie intellectuele
eigendomsrechten c.q. licenties rusten, dan verkrijgt opdrachtgever kosteloos het gebruiksrecht
van een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie.
Alle eigendomsrechten als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door leverancier of
derden die door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, komen bij
opdrachtgever te liggen.
Leverancier vrijwaart opdrachtgever van vorderingen welke gerelateerd zijn aan intellectuele
eigendomsrechten, licenties of overige inbreuken van derden en zal alle als gevolg daarvan
door opdrachtgever geleden schade vergoeden.
Bij overtreding van het in het voorgaande gestelde zal opdrachtgever een direct opeisbare
boete aan leverancier opleggen van € 5.000 voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete
wordt door leverancier direct betaald nadat de overtreding door opdrachtgever is vastgesteld en
aan leverancier is medegedeeld.

Artikel 12. Documentatie
1.
2.

Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de
levering ter beschikking te stellen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
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Artikel 13. Aansprakelijkheid
1.

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die mocht ontstaan in verband met de uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder schade als gevolg van
een gebrek in het bij de uitvoering gebruikte gereedschap of materiaal of schade als gevolg van
een handelen of nalaten van leverancier of zijn hulppersonen in verband met de levering.
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik van gereedschap
of materiaal van opdrachtgever zelf of van gereedschap of materiaal van derden dat zich op het
terrein van opdrachtgever bevindt.

2.

Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden
in enig verband staande met de uitvoering van de verplichtingen van leverancier die
voortvloeien uit de overeenkomst.
Opdrachtgever heeft het recht van leverancier te verlangen dat een verzekering wordt
afgesloten ter afdekking van risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van opdrachtgever de
plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

3.

Artikel 14. Risico- en eigendomsovergang
1.

2.
3.

4.

De eigendomsrechten met betrekking tot het geleverde gaan op opdrachtgever over nadat
levering heeft plaatsgevonden en eventuele bijkomende werkzaamheden zijn verricht en nadat
het geleverde door opdrachtgever is geaccordeerd.
Het risico gaat over op opdrachtgever op het moment dat levering en goedkeuring van de zaken
of diensten heeft plaatsgevonden.
In geval opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de
nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van opdrachtgever.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van opdrachtgever
zijn verwerkt in zaken van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom
aan opdrachtgever toebehoort.

Artikel 15. Informatie en geheimhouding
1.
2.

3.
4.

Leverancier zal opdrachtgever alle informatie verstrekken die in verband met de levering van
belang is.
Leverancier zal aan derden en aan niet bij de levering betrokken eigen medewerkers geen
vertrouwelijke informatie verstrekken met betrekking tot de levering, tenzij opdrachtgever
hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is het leverancier niet
toegestaan om de naam van opdrachtgever voor commerciële uitingen te gebruiken.
In de bovengenoemde gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot gericht
aan leverancier.
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Artikel 16. Keuring
1.
2.
3.

4.

5.

Opdrachtgever is gerechtigd om de zaken of diensten zowel voor als na de levering te (doen)
keuren. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring.
Het tekenen voor ontvangst van een levering geldt uitsluitend als bewijs van ontvangst en niet
als acceptatie.
Indien afkeuring plaatsvindt, stelt opdrachtgever leverancier hiervan in kennis en kan
opdrachtgever naar keuze herstel of vervanging verlangen dan wel overgaan tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald,
komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.
Indien leverancier niet binnen acht dagen de geleverde zaken die zijn afgekeurd terughaalt,
heeft opdrachtgever het recht de zaken voor diens rekening aan leverancier te retourneren.

Artikel 17. Verpakking

1.
2.

Opdrachtgever is gerechtigd om de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van
leverancier aan leverancier te retourneren.
Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen
worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor rekening en risico van leverancier.

Artikel 18. Ontbinding
Opdrachtgever is onverminderd overige aan haar toekomende rechten gerechtigd om de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van
een schriftelijke verklaring indien:
leverancier ten aanzien van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst in verzuim is.
leverancier in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft aangevraagd,
haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel
van haar vermogen of haar bedrijf overdraagt aan derden.
afkeuring plaatsvindt na keuring c.q. herkeuring.
In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij leverancier. De zaken staan dan
ter beschikking van leverancier en dienen door leverancier te worden opgehaald. Leverancier zal
hetgeen reeds door opdrachtgever is betaald terzake van de ontbonden overeenkomst restitueren.
Artikel 19. Veiligheid en milieu
1.
2.

Leverancier en haar werknemers evenals de door haar ingeschakelde derden zijn gehouden
wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en -reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid
en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Op aanvraag worden deze onverwijld
gratis aan leverancier ter beschikking gesteld.

Artikel 20. Geschillen
1.

2.

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht.
Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtgever is gevestigd.
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Artikel 21. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen worden uitgesloten.
Artikel 22. Slotbepaling
De Algemene voorwaarden treden in werking op DD-MM-YY en zijn bij de Kamer van Koophandel
voor Gooi-, Eem- en Flevoland, vestiging Amersfoort, gedeponeerd.
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