Algemene Inkoop Voorwaarden.
(Wesealit B.V. / 07-16 AIV)
1.
1.1

1.2

1.2

Toepasselijkheid
Deze Wesealit B.V. / 07-16 AIV zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en
overeenkomsten van Wesealit B.V., hierna te noemen Wesealit.
Afwijkingen van deze voorwaarden hebben slechts gelding indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
Begripsomschrijving
In deze algemene inkoopvoorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:
“Leverancier”
: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
overeenkomst met Wesealit aangaat.
“Wesealit”
: Wesealit B.V.
“Diensten”
: de diensten die leverancier op grond van een overeenkomst
beoogt te leveren, levert, of heeft geleverd aan Wesealit.
“Producten”
: de roerende zaken of een samenstel van roerende zaken die
leverancier, op grond van een overeenkomst beoogt te
leveren, levert of heeft geleverd.
“Overeenkomst”
: een overeenkomst tussen leverancier en Wesealit tot het
leveren van producten en/of diensten.
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van leverancier wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

2.
2.1

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdracht of schriftelijke acceptatie van de
offerte door Wesealit aan Leverancier.

3.

Leveringstijd. boete
Leverancier is gehouden de goederen en/of diensten te leveren op het overeengekomen
tijdstip, zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning is vereist. Indien leverancier een
overschrijding van de leveringstijd verwacht, zal hij dit onverwijld aan Wesealit mededelen.

4.

Verzending en productinformatie
De leverancier draagt zorg voor de franco verzending van de artikelen naar de
overeengekomen plaats(en).
Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms” zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
Leverancier dient alle informatie over de te leveren goederen aan Wesealit
beschikbaar te stellen welke Wesealit redelijkerwijs nodig heeft of zou kunnen
hebben voor een goed gebruik en/of goede werking van de goederen.

5.
5.1

Overgang van eigendom en risico
De eigendom en het risico van de goederen gaan over naar Wesealit op het moment
dat ze op de overeengekomen plaatsen zijn afgeleverd en aanvaard door Wesealit.

6.
6.1

Prijs
De in de bestelling of overeenkomst vermelde prijs (eenheidsprijzen) is (zijn) vast en
omvatten alle kosten, inclusief risico’s en winst.
De prijs in de order of overeenkomst zal in Euro gelden, tenzij anders
overeengekomen.

6.2

7.
7.1

Betaling
Betaling zal plaatsvinden binnen 45 dagen nadat alle volgens de bestelling of
overeenkomst te leveren goederen, respectievelijk deelleveringen compleet en in
goede staat zijn afgeleverd of, indien de factuur later wordt ontvangen, binnen 30
dagen na ontvangst van de factuur.

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

9.
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9.2

9.3

Normen, kwaliteit, aansprakelijkheid voor gebreken en boete
Alle leveringen dienen te voldoen aan de ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst gebruikelijke normen, zoals die van het Nederlands Normalisatie
Instituut, alsmede aan eventuele wettelijke voorschriften, tenzij anders wordt
overeengekomen.
De te leveren goederen dienen te voldoen aan daaraan in de overeenkomst of
bestelling gestelde eisen en specificaties en in het algemeen geschikt te zijn voor het
doel waarvoor Wesealit ze gebruikt en te voldoen aan de kwaliteits- en
veiligheidsnormen zoals die de branche gelden.
Leverancier vrijwaart Wesealit voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt
door een gebrek in de geleverde goederen, zulks met uitsluiting van schade door
gebreken die zijn ontstaan door gebruik of bewerking van de goederen door
Wesealit.
Ingeval de overeengekomen leveringstijd wordt overschreden, heeft Wesealit recht op
een vergoeding van 1% van de overeengekomen prijs per week, met een maximum
van 10%, onverlet het bepaalde in artikel 12.3.
Garantie
De garantie periode bedraagt 12 maanden. De garantie periode vangt aan na in
gebruikneming, gebruik van het product.
Indien Wesealit binnen de garantieperiode leverancier bericht geeft omtrent enig
gebrek aan de door hem geleverde goederen, respectievelijk aan zijn leverantie, zal
leverancier deze zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor Wesealit vervangen of
herstellen, zulks ter keuze van en ten genoegen van Wesealit. Hierin zijn tevens
kosten begrepen voor demontage, vervoer, montage en het uitvoeren van nieuwe
beproevingen.
Wesealit heeft het recht om in spoedeisende situaties, dan wel ingeval leverancier
ondanks schriftelijke aanmaning niet aan zijn garantieverplichting voldoet, zelf
(voorlopige) reparaties op kosten van leverancier te verrichten of te doen verrichten,
zonder dat hierdoor aan de garantieverplichtingen van leverancier afbreuk wordt
gedaan.
De hiervoor bedoelde garantieverplichtingen gelden naast alle rechten welke
Wesealit op grond van de wet kan doen gelden in geval van niet-, niet tijdige- of niet
behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen door de leverancier.

10.
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Industriële eigendom
De geleverde goederen mogen geen inbreuk maken op enig octrooi of
octrooiaanvragen, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp,
handelsmerk of handelsnaam. Leverancier vrijwaart Wesealit voor alle aanspraken
van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade, inclusief de kosten van
gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures waarin (al dan niet terecht) een
inbreuk op voornoemde rechten wordt gepretendeerd, vergoeden.

11.
11.1

Overmacht
Indien leverancier als gevolg van overmacht blijvend niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen, dan is Wesealit slechts gehouden tot betaling van de
geleverde prestatie. Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan van buiten komend
onheil, zoals natuurramp, staking, mobilisatie en/of (burger)oorlog. Wanprestatie van
onderleveranciers wordt niet beschouwd als overmacht.
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Beëindiging en ontbinding
Indien leverancier enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst – behoudens in
geval van overmacht-, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van zijn
faillissement, surséance van betaling of stillegging dan wel liquidatie van de
onderneming van leverancier, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en
heeft Wesealit het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
leverancier en/of de voldoening aan haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het
recht van Wesealit op vergoeding van de schade die het gevolg is van niet, niet
tijdige of niet behoorlijke nakoming. Alsdan worden alle vorderingen die Wesealit
heeft terstond opeisbaar.
Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstijd behoudt Wesealit zich
bovendien het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Ingeval van
ontbinding heeft Wesealit het recht reeds ontvangen goederen voor rekening en
risico van leverancier aan hem terug te zenden, dan wel voor het ter beschikking te
houden en alsnog aangeboden goederen te weigeren. Reeds gedane betalingen zijn –
onder aftrek van de waarde van eventueel door Wesealit behouden goederen – direct
opeisbaar.
Eveneens bij overschrijding van de overeengekomen leveringstijd is de leverancier
aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfschade en kosten, hieronder mede te
verstaan uitgaven gedaan ter redelijke vervanging van de niet ontvangen goederen,
die Wesealit en/of derden mochten lijden.
Slotbepalingen
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo. Het aanhangig maken van enig geschil
bij de bevoegde rechter, laat onverlet de verplichting van leverancier tot uitvoering van de
overeenkomst.
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Indien door de bevoegde rechter enige bepaling uit de van toepassing verklaarde
Algemene Inkoopvoorwaarden ongeldig wordt bevonden, wordt tussen partijen
geacht te gelden het beding dat het meest met de strekking van het ongeldige beding
overeenkomt en wel toelaatbaar is.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 63355248.

