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Algemene Inkoopvoorwaarden Procumulator
1.

Definities

1.1.

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en
uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden.
Inkoopovereenkomst: iedere overeenkomst tussen de Klanten en Leverancier, al
dan niet op basis van een Mantelovereenkomst, inzake de inkoop van bepaalde
goederen en/of diensten van Leverancier.
Leverancier: de wederpartij van Procumulator en haar Klanten, die met de Klanten
Inkoopovereenkomsten sluit.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Procumulator en/of
tussen Leverancier en de Klanten, met inbegrip van in ieder geval – maar niet
uitsluitend – enige Mantelovereenkomst en/of enige Inkoopovereenkomst.
Mantelovereenkomst: overeenkomst tussen Procumulator en Leverancier, waarin
Procumulator de voorwaarden en condities, waaronder in het bijzonder de
commerciële condities, heeft vastgelegd ten behoeve van tussen haar Klanten en
Leveranciers te sluiten Inkoopovereenkomsten.
Procumulator: Procumulator B.V., tevens handelend onder de naam Procumulator.
Klant: een klant van Procumulator die, met bemiddeling van Procumulator,
Inkoopovereenkomsten sluit met Leverancier.

2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Procumulator zijn van toepassing op alle
tussen Leverancier en Procumulator en/of tussen Leverancier en de Klanten
gesloten Overeenkomsten.

2.2.

De toepasselijkheid van door Leverancier gebruikte algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Kwaliteitseisen

3.1.

Leverancier garandeert dat alle door hem aan de Klant te leveren en geleverde
goederen en/of diensten voldoen aan de door de Klant gestelde kwaliteitseisen en
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overeenkomen met door de Klant gestelde en/of goedgekeurde specificaties en
voldoen aan hetgeen de Klant overigens redelijkerwijs mag verwachten.
3.2.

Leverancier garandeert dat de door hem aan de Klant te leveren en geleverde
goederen en/of diensten voldoen aan de daarvoor ingevolge de Europese en
Nederlandse wet- en regelgeving geldende eisen. Leverancier zal de Klant
onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen zodra hij over informatie beschikt dat het
geleverde niet voldoet aan een van deze eisen.

3.3.

Leverancier garandeert dat hij op verzoek van de Klant binnen 24 uur testrapporten,
herkomstcertificaten en andere relevante documenten levert als bewijs dat de
geleverde of te leveren goederen en/of diensten voldoen aan het gestelde in artikel
3.1 of 3.2. Leverancier stemt ermee in dat de Klant deze documenten toezendt aan
de bevoegde autoriteiten en andere derden, indien en voor zover dit naar het
redelijk oordeel van de Klant nodig is om aan te tonen dat het geleverde voldoet aan
de relevante eisen.

3.4.

De in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 opgenomen garantieverklaringen doen geen
afbreuk aan in het algemeen (impliciet of expliciet) door Leverancier met enige
Overeenkomst gegeven garanties en strekken ertoe om tussen Leverancier en de
Klanten een zodanige risicoverdeling vast te leggen dat de gevolgen van de
onjuistheid of de onvolledigheid van enige garantieverklaring te allen tijde volledig
voor rekening en risico van Leverancier komen, ook indien die onjuistheid of
onvolledigheid bij enige Klant bekend had kunnen zijn door het verrichten van
onderzoek.

3.5.

Indien enige in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 opgenomen garantieverklaring onjuist
of onvolledig blijkt te zijn, is Leverancier onmiddellijk in verzuim. Leverancier is in
dat geval gehouden om de Klant op eerste verzoek in de positie te brengen waarin
zij zou hebben verkeerd indien geen sprake was geweest van de betreffende onjuistheid of onvolledigheid, door (naar keuze van de Klant):
a.

aan de Klant een zodanige nieuwe levering van goederen of diensten te laten
plaatsvinden als nodig is om de gevolgen voor de Klant van de onjuistheid of
onvolledigheid van de garantieverklaring op te heffen, zonder dat de Klant in
verband met de betreffende levering nog iets aan Leverancier verschuldigd is;
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of
b.

aan de Klant een zodanig bedrag te voldoen als nodig is om de gevolgen voor
de Klant van de onjuistheid of onvolledigheid van de garantieverklaring op te
heffen.
Een nieuwe levering of betaling als bedoeld in dit artikel 3.5 doet geen afbreuk
aan de aan de Klant toekomende (wettelijke) rechten.

4.

Tijdstip van levering

4.1.

De in enige Overeenkomst vermelde datum van levering geldt als fatale termijn en
de Leverancier is in verzuim indien deze termijn wordt overschreden, tenzij de
Leverancier binnen 3 werkdagen na ontvangst van de order de Klant schriftelijk
heeft geïnformeerd dat de betreffende goederen en/of diensten niet op die datum
kunnen worden geleverd en aan de Klant een alternatieve leveringsdatum heeft
voorgesteld.

4.2.

Indien Leverancier goederen en/of diensten niet op de overeengekomen datum
levert, is de Klant gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke
tussenkomst en onverminderd alle overige rechten van de Klant terzake, waaronder
het recht op schadevergoeding, een Overeenkomst geheel of ten aanzien van het
niet tijdig afgeleverde deel daarvan te ontbinden en het ontbrekende op kosten van
Leverancier door een derde te doen verrichten of te laten afleveren.

4.3.

Zodra Leverancier weet of verwacht dat hij door hem te leveren goederen en/of
diensten niet tijdig kan leveren, is hij verplicht de Klant hiervan onverwijld schriftelijk
op de hoogte te stellen, onder vermelding van de oorzaken of omstandigheden die
tijdige levering onmogelijk maken.

4.4.

Indien de Klant in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd door
Leverancier, de betreffende goederen en/of diensten toch wenst af te nemen is de
Klant gerechtigd Leverancier een korting op de overeengekomen prijs in rekening te
brengen van 0,5% van de prijs voor iedere kalenderdag waarmee de levertijd wordt
overschreden, tot een maximum van 10% van de prijs. De Klant zal deze korting niet
toepassen, indien Leverancier aantoont dat de vertraging geheel is veroorzaakt
door overmacht. Het recht om korting in rekening te brengen laat alle overige
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rechten van de Klant onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding naast de
toegepaste korting.
5.

Meerwerk

5.1.

Leverancier is niet bevoegd de specificaties, omvang of hoedanigheid van de te
leveren diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant te
wijzigen.

5.2.

Meerwerk komt niet voor vergoeding door de Klant in aanmerking, tenzij dit
aantoonbaar voortkomt uit additionele wensen van de Klant die leiden tot
uitbreiding van de diensten en die schriftelijk door de Klant kenbaar zijn gemaakt
aan Leverancier. Werkzaamheden waarvan Leverancier had kunnen of moeten
voorzien dat deze noodzakelijk zouden zijn voor het uitvoeren van de diensten,
worden niet als meerwerk beschouwd.

5.3.

Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in
aanmerking komt, zal Leverancier de Klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk
op de hoogte brengen en een schriftelijke offerte uitbrengen; de betreffende offerte
zal een vaste prijs vermelden voor het betreffende meerwerk.

5.4.

Leverancier zal niet met de uitvoering van het meerwerk aanvangen, voordat zij
daartoe schriftelijk opdracht heeft verkregen van de Klant. Ter zake van het
meerwerk gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst.

6.

Levering en acceptatie van zaken als bedoeld in artikel 3:2 BW

6.1.

Waar in deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt gesproken van goederen, zijn
daaronder mede zaken in de zin van artikel 3:2 BW begrepen.

6.2.

Dit artikel 6 is mede van toepassing op zowel de levering van goederen die geen
zaken in de zin van artikel 3:2 BW zijn als de verlening van diensten, voor zover dit in
overeenstemming is met de aard van de verbintenissen die met de diensten
samenhangen.

6.3.

De leveringen van zaken geschiedt: DDP (Delivered Duty Paid) met toepassing van
de meest recente versie van de ICC Incoterms.

6.4.

Deelleveringen zijn slechts na schriftelijke toestemming van de Klant mogelijk.
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6.5.

Acceptatie van de te leveren zaken geschiedt eerst na controle en inspectie door de
Klant op de door de Klant aangegeven locatie. Aftekenen "voor ontvangst" heeft
uitsluitend betrekking op het aantal colli en/of hun uiterlijke staat. De Klant behoudt
zich het recht voor te allen tijde bij de Leverancier te reclameren ten aanzien van het
aantal stuks en zaken die in kwaliteit, kleur en/of vormgeving afwijken van het
gepresenteerde monster of zijn geleverd in verpakkingseenheden anders dan in de
order vermeld en deze zaken te retourneren.

6.6.

Indien naar het oordeel van de Klant het door Leverancier onder een Overeenkomst
geleverde niet voldoet aan de door de Klant gestelde eisen of hetgeen de Klant
redelijkerwijs mag verwachten, niet identiek is aan door de Klant goedgekeurde
referentiemonsters en specificaties, niet voldoet aan de in artikel 3.2 bedoelde eisen
of overigens niet is geleverd overeenkomstig het bepaalde in een Overeenkomst, zal
de Klant Leverancier hiervan op de hoogte stellen en is de Klant gerechtigd het
gebrekkig geleverde op kosten van Leverancier te retourneren, dan wel zal
Leverancier dit op eigen kosten terugnemen zodra de Klant daar schriftelijk om
verzoekt. Indien de Klant reeds heeft betaald voor hetgeen gebrekkig is geleverd,
zal Leverancier op eerste verzoek van de Klant het betreffende bedrag aan de Klant
terugbetalen. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van de Klant ter
zake van enig gebrek in het geleverde, waaronder het recht op schadevergoeding,
alsmede het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien het
een ernstige tekortkoming betreft die niet tijdig wordt hersteld.

6.7.

Bij retourzendingen draagt Leverancier de kosten daarvan en wordt het risico van de
zaken geacht steeds bij Leverancier te zijn gebleven. De Klant is gerechtigd bij
betaling van de factuur deze kosten in mindering te brengen.

6.8.

Zaken dienen te worden geleverd en vervoerd op de in de order of anderszins door
of namens de Klant aangegeven wijze, of, in geval van inschakeling door of namens
de Klant van een expediteur of vervoerder ten behoeve van te leveren zaken, op de
door de betreffende expediteur of vervoerder aangegeven wijze. Indien instructies
van een door of namens de Klant ingeschakelde expediteur of vervoerder afwijken
van een anderszins door of namens de Klant gegeven instructie, zal Leverancier
vooraf met de Klant overleggen welke instructies moeten worden gevolgd.
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Eventuele meerkosten als gevolg van afwijking van de overeengekomen wijze van
vervoer zijn voor rekening van Leverancier.
7.

Prijs en betaling

7.1.

De Klant betaalt voor de geleverde goederen en/of diensten de in de Overeenkomst
vermelde prijs. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

7.2.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling door overschrijving op de
bankrekening van Leverancier.

7.3.

De Klant is gerechtigd om door haar aan Leverancier verschuldigde bedragen te
verrekenen met vorderingen die de Klant en/of een met de Klant gelieerde
vennootschap uit welke hoofde dan ook heeft op Leverancier. Leverancier kan in
geen geval aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

8.

Uitbesteding

8.1.

Leverancier zal de Klant schriftelijk informeren indien de door Klant verstrekte
opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed. Eventuele
uitbesteding geschiedt voor rekening en risico van Leverancier. Leverancier is jegens
de Klant aansprakelijk voor het doen en/of nalaten van deze derden.

9.

Overmacht

9.1.

Leverancier zal, zodra hij redelijkerwijs kan voorzien dat hij als gevolg van
overmacht niet of niet volledig kan voldoen aan enige verplichting uit een
Overeenkomst, de Klant hiervan onverwijld schriftelijke mededeling doen met
vermelding van de aard van de overmacht, de door hem getroffen en te treffen
maatregelen, de vermoedelijke duur van de overmachttoestand, alsmede de
gevolgen daarvan voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst. Onder
overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan de Leverancier zijn toe te rekenen doordat deze niet zijn
te wijten aan de schuld van de Leverancier en ook niet krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
Leverancier kan zich in geen geval op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW
beroepen bij:
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a.

enige onjuistheid of onvolledigheid van enige garantieverklaring als opgenomen in
de artikel 3;

b.

enige staking of werkonderbreking van of door personeel van Leverancier;

c.

enige verkeersstremming op één of meer van de plaatsen of wegen waar
Leverancier te leveren zaken vervoert of diensten verleent;

d.

in gebreke blijven van één of meer leveranciers van Leverancier;

e.

beslaglegging op te leveren zaken of verpakkingen daarvan door een enige
(rechts)persoon die stelt crediteur te zijn van Leverancier,
tenzij de betreffende omstandigheid het gevolg is van oorlog, epidemie, revolutie,
volksoproer, terroristische aanslagen, onvoorzienbare overheidsmaatregelen ter
zake van de betreffende goederen of diensten, natuurramp of brand in Nederland
met aantoonbare implicaties voor Leverancier.

9.2.

Indien Leverancier niet tijdig of niet volledig melding maakt van de overmacht
situatie of anderszins niet voldoet aan de in artikel 9.1 bedoelde meldingsplicht,
komt hem geen beroep op overmacht meer toe en raakt hij in verzuim in geval van
niet (tijdige) nakoming.

9.3.

Wanneer de overmacht situatie langer dan 14 (veertien) dagen duurt of vast staat
dat deze langer dan 14 (veertien) dagen zal duren, heeft de Klant het recht een
Overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang op te
zeggen.

10.

Geheimhouding

10.1.

Leverancier zal zowel tijdens als na de looptijd van een Overeenkomst, de in het
kader van deze Overeenkomst verstrekte informatie, waaronder mede wordt
verstaan informatie over kwaliteitseisen, voorschriften, modellen, tekeningen, wijze
van

werken,

inkoop-

en

verkoopprijzen,

kostencalculaties,

websites,

werkzaamheden en relaties van de Klant, vertrouwelijk behandelen en niet aan
enige derde openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
Overeenkomst.
10.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 staat Leverancier er voor in dat hij niet
rechtstreeks of indirect informatie zal verschaffen aan concurrenten van de Klant,
met name niet over soort, aantal, samenstelling, uitmonstering, uiterlijk, kwaliteit
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en prijs van door Leverancier aan de Klant geleverde of te leveren goederen en/of
diensten, en dat hij niet op basis van dergelijke informatie goederen zal
vervaardigen of diensten zal verlenen voor derden, tenzij met uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.
10.3.

Leverancier zal niet zonder voorafgaande toestemming van de Klant het bestaan en
de inhoud van een Overeenkomst, of enige order of transactie met de Klant
adverteren, publiceren of anderszins openbaar maken, tenzij Leverancier kan
aantonen daartoe wettelijk te zijn gehouden.

10.4.

Leverancier zal de verplichtingen uit dit artikel 10 opleggen aan zijn werknemers en
derden die Leverancier bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt. Leverancier
zal de Klant daarvan op eerste verzoek bewijs leveren. Bij schending van de
geheimhoudingsplicht door een werknemer of derde is Leverancier aansprakelijk en
zal Leverancier de door de Klant gewenste (rechts)maatregelen treffen ter
voorkoming van verdere overtredingen.

10.5.

Leverancier is niet gerechtigd merknamen, handelsnamen of domeinnamen te
gebruiken voor reclamedoeleinden of publiciteit of te registreren die op enige wijze,
direct of indirect, verwijzen naar een Klant of die gelijkenis vertonen met
geregistreerde en ongeregistreerde tekens van een Klant, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Klant.

11.

Intellectuele eigendomsrechten

11.1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen eventuele rechten van
intellectuele eigendom die rusten op, of kunnen worden ingeroepen ten aanzien
van, de door Leverancier aan de Klant geleverde goederen en/of diensten of voor de
Klant vervaardigde materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het
uiterlijk van) verpakkingen, etiketten en labels, de vormgeving, patronen, de
samenstelling en/of specificaties van producten en halffabricaten, alsmede
technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins,
exclusief toe aan de Klant. Een eventuele vergoeding voor deze intellectuele
eigendomsrechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs van
de goederen en/of diensten. Leverancier zal op eerste verzoek van de Klant al
datgene doen dat nodig is om deze rechten over te dragen aan de Klant. Leverancier
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staat er voor in dat hij gerechtigd is deze rechten over te dragen en dat hij de
daarvoor eventueel vereiste toestemming en rechten van derden heeft verkregen.
11.2.

Indien de Klant in het kader van de inkoop van goederen en/of diensten bepaalde
materialen en informatie aan Leverancier ter beschikking stelt, dan blijft de Klant
eigenaar van eventuele intellectuele eigendomsrechten die de Klant bezit op die
materialen of informatie.

11.3.

Leverancier zal de in artikel 11.2 bedoelde materialen en informatie uitsluitend
gebruiken voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en zal zich
onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Klant.
Leverancier zal in het bijzonder de genoemde materialen en/of informatie nimmer
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant aan
enige derde ter beschikking stellen, verkopen of leveren. Leverancier zal de door de
Klant ter beschikking gestelde materialen en informatie op eerste schriftelijk
verzoek van de Klant retourneren.

12.

Inbreuk op rechten van derden

12.1.

Leverancier garandeert dat de door hem aan de Klant verkochte en geleverde
goederen en/of diensten en het beoogde gebruik daarvan door de Klant geen
inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten
van derden.

12.2.

Leverancier zal de Klant vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit
enige inbreuk op de in artikel 12.1 genoemde rechten en zal de door de Klant in
verband met deze aanspraken in redelijkheid gemaakte kosten vergoeden,
waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand. Indien de Klant wordt
aangesproken door derden ten aanzien van een mogelijke inbreuk op hun rechten
als bedoeld in artikel 12.1, zal de Klant de Leverancier terstond van dergelijke
aanspraken op de hoogte stellen. De Klant is vrij in het voeren van verweer in en
buiten rechte tegen die aanspraken, het treffen van een minnelijke regeling en het
inschakelen van deskundige bijstand, maar zal de Leverancier steeds op de hoogte
houden van de relevante gesprekken, correspondentie en procesvoering.
Leverancier zal op zijn kosten de Klant alle informatie en medewerking geven die
nodig is om verweer te voeren tegen die aanspraken.
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12.3.

Artikel 12.1 en 12.2 gelden niet indien en voor zover onder een Overeenkomst
geleverde goederen en/of diensten zijn vervaardigd c.q. geleverd op grond van
uitdrukkelijke aanwijzingen van de Klant, zoals door de Klant aangeleverde
specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen, dessins of receptuur, en de oorzaak
van de inbreuk in die aanwijzingen ligt.

13.

Boetebeding

13.1.

Indien Leverancier in strijd handelt met artikel 10 (geheimhouding) of 11
(intellectuele eigendomsrechten), is Leverancier aan de Klant een direct opeisbare
en niet voor verrekening door Leverancier vatbare boete verschuldigd van
€ 100.000, onverminderd het recht van de Klant om aanvullende schadevergoeding
te vorderen indien de totale schade meer bedraagt dan € 100.000.

14.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1.

Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een ondeugdelijke
levering van goederen en/of diensten door Leverancier of door gebreken aan de
door Leverancier geleverde goederen en/of diensten.

14.2.

Leverancier vrijwaart de Klant voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit
of verband houden met tekortkomingen in de door Leverancier aan de Klant
geleverde goederen en/of diensten en zal de schade vergoeden die de Klant lijdt als
gevolg van die aanspraken en/of tekortkomingen.

14.3.

Leverancier

vrijwaart

de

Klant

voor

iedere

aansprakelijkheid

inzake

(betalings)verplichtingen van Leverancier die voortvloeien uit de fiscale en sociale
zekerheidswetgeving en inzake boetes die door enige toezichthouder worden
opgelegd in verband met de levering van goederen en/of diensten door Leverancier.
14.4.

Leverancier is gehouden om op eerste verzoek van de Klant, indien daar een
redelijke aanleiding voor is:
a.

genoegzaam

aan

te

tonen

door

middel

van

onder

andere

een

accountantsverklaring dat hij heeft zorg gedragen voor de afdracht van de
door

hem

verschuldigde

omzetbelasting,

loonbelasting,

volksverzekeringen en overige werknemersverzekeringen;

premies
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b.

een geblokkeerde rekening (G-rekening) te openen, waarvan het saldo strekt
tot zekerheid van de betaling van de bij onderdeel a van dit artikel 14.4
genoemde belastingen en premies, en de Klant in de gelegenheid te stellen
voor betalingen van die rekening gebruik te maken.

14.5.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 14.3 en 14.4 is de Klant te allen tijde
bevoegd alle

door Leverancier verschuldigde bedragen ter zake van

omzetbelasting,

loonbelasting,

premies

volksverzekeringen

of

premies

werknemersverzekeringen, alsmede eventueel daarover in rekening gebrachte
rente en boetes, in te houden op de betalingen aan Leverancier en rechtstreeks
namens Leverancier af te dragen aan de Ontvanger dan wel de betrokken
uitvoeringsinstelling(en); in deze gevallen is de Klant voor een gelijk bedrag
gekweten van haar betalingsverplichtingen tegenover Leverancier.
15.

Toepasselijk recht/forumkeuze

15.1.

Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten is steeds uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt expliciet uitgesloten.

15.2.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3.

Voor zover deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vertaald, prevaleert te allen
tijde de Nederlandse versie en zal in geval van een geschil de Nederlandse versie
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

