ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EURO-MANCHETTEN &
COMPENSATOREN B.V.
Artikel 1 - Definities
Daar waar de navolgende woorden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben zij de navolgende
betekenis:
Opdrachtgever: Euro-Manchetten & Compensatoren B.V., ingeschreven in het handelsregister
met nummer 18118911, kantoorhoudende te Kaatsheuvel aan de Luxemburgstraat 2 (5171 PM).
Leverancier: iedere (rechts)persoon die aan Opdrachtgever een Aanbieding uitbrengt, met wie
Opdrachtgever voornemens is een Overeenkomst te sluiten, met wie Opdrachtgever een
Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
Levering: het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van
Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze Zaken.
Zaken: een door Leverancier aan Opdrachtgever te leveren product, software behorend bij het te
leveren product , inclusief de verpakking van het product.
Diensten: door Leverancier aan Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke
aard
Aanbieding: ieder aanbod van een Leverancier aan Opdrachtgever in verband met Zaken en/of
Diensten, in welke vorm en op welke wijze dan ook.
Overeenkomst: het totaal van alle afspraken die Opdrachtgever met Leverancier maakt ten
behoeve van de levering van een of meerdere Zaken of Diensten door Leverancier aan
Opdrachtgever.
Inkooporder: een bestelling op afroep van Opdrachtgever bij Leverancier van
een of meerdere Zaken. of Diensten.
Inkoopvoorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden
2.1 Op alle Aanbiedingen van een (potentiële) Leverancier aan Opdrachtgever die worden
gevolgd door een Inkooporder van Opdrachtgever, op alle Overeenkomsten die Opdrachtgever
met haar Leveranciers sluit voor het leveren van een Zaak of het verrichten van een Dienst en op
alle leveringen van Leverancier aan Opdrachtgever zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van
toepassing. Door het doen van een Aanbieding aan Opdrachtgever, het sluiten van een
Overeenkomst met Opdrachtgever, het uitvoeren van een Inkooporder afkomstig van
Opdrachtgever of het leveren van Zaken en/of Diensten aan Opdrachtgever accepteert
Leverancier de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
2.2 Alle feitelijke leveringen van Leverancier aan Opdrachtgever geschieden conform de
bepalingen van de Overeenkomst, waaronder deze Inkoopvoorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de
Leverancier wordt door Opdrachtgever niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.4 Indien deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding,
Overeenkomst, Inkooporder of levering door Leverancier aan Opdrachtgever, dan zijn zij, althans
de meest recente versie van die Algemene Inkoopvoorwaarden, ook zonder nadere van

toepassing verklaring van toepassing op iedere andere Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder
of levering door Leverancier aan Opdrachtgever.
2.5 In het geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen is overeengekomen
en deze inkoopvoorwaarden prevaleert hetgeen afzonderlijk is overeengekomen.

3. Aanbieding, overeenkomst en inkooporder
3.1 Alle door Opdrachtgever gedane verzoeken om informatie aan Leverancier of het uitbrengen
van een Aanbieding door Leverancier zijn vrijblijvend en binden Opdrachtgever niet.
3.2 Iedere door Leverancier gedane Aanbieding dient onherroepelijk te zijn gedurende minimaal
30 kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment van de ontvangst van de Aanbieding door
Opdrachtgever.
3.3 Tussen Opdrachtgever en Leverancier komt een Overeenkomst tot stand nadat door
Opdrachtgever en Leverancier gemaakte afspraken schriftelijk door een of meerdere personen
die bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen, aan Leverancier zijn bevestigd.
Bevestigingen afkomstig van Leverancier binden Opdrachtgever niet, tenzij Opdrachtgever er
uitdrukkelijk mee instemt dat Leverancier de bevestiging opstelt en zich uitdrukkelijk akkoord
verklaart met de inhoud van de bevestiging door middel van ondertekening door een of meerdere
personen die bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen.
3.4 Leverancier is niet gerechtigd de Inkooporder te wijzigen of daar een andere uitvoering aan te
geven, tenzij Opdrachtgever daar vooraf schriftelijk mee in heeft gestemd.
3.5 Leverancier is niet gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst of Inkooporder geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan een of meerdere derden, tenzij Opdrachtgever daar vooraf
schriftelijk mee heeft ingestemd. In dat geval blijft Leverancier te allen tijde geheel
verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder.
3.6 Opdrachtgever is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen en aan schrijf- en/of
drukfouten in de Overeenkomst of Inkooporder. In geval van schrijf- en/of drukfouten zullen
Opdrachtgever en Leverancier in onderling overleg deze verschrijving(en) en/of fout(en)
schriftelijk corrigeren in het licht van de bedoeling van partijen bij het sluiten van de
Overeenkomst of de bedoeling van Opdrachtgever bij het plaatsen van de Inkooporder.
3.7 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Levering te annuleren door een
schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier, mits de annulering 14 kalenderdagen voor de
levering bekend is gemaakt. In het geval Opdrachtgever een beroep doet op annulering, is zij geen
enkel bedrag aan schadevergoeding aan Leverancier schuldig.
3.8 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om binnen 14 kalenderdagen voor de levering de
omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken en/of de door Leverancier te verrichten
Diensten te wijzigen.

4. Garanties leverancier
4.1 Leverancier garandeert:
a. dat de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van een Zaak en of Dienst geheel in
overeenstemming zijn met de opgegeven en/of overeengekomen specificaties en/of de
redelijke verwachtingen van de Zaak en/of Dienst;
b. dat de geleverde Zaken of Diensten geschikt zijn voor het aan Leverancier bekendgemaakte
doel of uit de aard van de Zaken voortvloeiende bestemming en gebruik;
c. c) dat de geleverde Zaken en het productieproces waarmee zij tot stand komen, voldoen aan
alle toepasselijke branchenormen en -eisen en wettelijke voorschriften ter zake zowel de staat
waarin de Zaken geproduceerd worden als ter zake de staat/het doel waarvoor de Zaken
bestemd zijn;
d. dat alle Zaken deugdelijk en onbeschadigd verpakt zijn volgens de wettelijk geldende
voorschriften en/of de door Opdrachtgever opgestelde voorwaarden;
e. een juiste, volledige en tijdige aanlevering van alle (wijzigingen van) artikelgegevens op een
door Opdrachtgever voorgeschreven wijze;

f. de geleverde Zaken of Diensten vrij zijn van enig beperkt recht, kwalitatief recht of andere
vorderingen van derden.
De Garantietermijn bedraagt twee jaar na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien één of meerdere Zaken en of Diensten niet voldoen aan de overeengekomen
specificaties en/of overige eisen, kan Opdrachtgever nakoming van Leverancier verlangen in welk
geval Leverancier de Zaken conform de overeengekomen specificaties en/of overige eisen aan
Opdrachtgever dient te leveren. Indien tijdens de garantietermijn een fout of defect wordt
geconstateerd in een geleverde Zaak of Dienst, dient de Leverancier kosteloos voor herstel of
vervanging zorg te dragen een en ander naar keuze van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan er
ook voor kiezen de Inkooporder(s) waar de Zaken en of Diensten betrekking op hebben, zonder
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit alles onverminderd de overige
rechten die Opdrachtgever jegens Leverancier heeft, waaronder het recht op schadevergoeding.
4.3 In alle gevallen dient Leverancier – zonder dat zij recht heeft op schadevergoeding – op eerste
verzoek van Opdrachtgever de Zaken direct kosteloos bij Opdrachtgever op te halen en voor
eigen rekening en risico te vernietigen, tenzij Opdrachtgever en Leverancier een andere
bestemming van de afgekeurde Zaken overeenkomen.
4.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de geleverde Zaak te (laten) keuren of de Zaken
voldoen aan de overeengekomen garanties en overige gestelde eisen.

5. Prijzen, facturering en betaling
5.1 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle
overige belastingen, rechten, vergoedingen en kosten, waaronder de kosten van de
overeengekomen wijze van levering en aflevering op de overeengekomen locatie(s) en
verpakkingen, voor zover die verpakkingen geen emballage zijn.
5.2 Alle prijzen van Zaken en Diensten zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden
vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing
plaatsvindt.
5.3 Facturatie vindt plaats op de door Opdrachtgever aangegeven wijze.
5.4 Opdrachtgever is gerechtigd alle vorderingen die zij of een aan haar gelieerde vennootschap
op enig moment op Leverancier krijgt, zonder nadere toestemming, te verrekenen met alle
vorderingen van Leverancier op haar of op een aan haar gelieerde vennootschap. Het is
Leverancier niet toegestaan enige vordering van hem te verrekenen met enige vordering van
Leverancier op Opdrachtgever, anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
5.5 Alle vorderingsrechten van Leverancier jegens Opdrachtgever vervallen na één jaar, te
rekenen vanaf de dag waarop Leverancier bekend werd met dit vorderingsrecht op
Opdrachtgever.
5.6 Meerwerk en of andere afwijkingen van de Overeenkomst, ook wanneer het een bezuiniging
of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door
leverancier aan Opdrachtgever zijn gemeld en schriftelijk door Opdrachtgever zijn opgedragen.
5.7 Het is de Leverancier verboden zijn uit de opdracht jegens Opdrachtgever voortvloeiende
vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan een derde te
cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook te bezwaren of in eigendom over te dragen.
Overdraagbaarheid van vernoemde vordering is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
5.8 Een betaling door Opdrachtgever impliceert op geen enkele wijze afstand van haar rechten
om ter zake van een tekortkoming door de Leverancier te ageren.

6. Levering, eigendom en risico
6.1 Leverancier is gehouden de Zaken en de Diensten te leveren conform de Overeenkomst en
Inkooporder, op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s), op de door Opdrachtgever
aangegeven leverdatum en -tijdstip en conform de richtlijnen van Opdrachtgever. Opdrachtgever

heeft het kosteloze recht de levering uit te stellen. De Leverancier zal in dat geval de zaken
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren..
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vindt levering plaats DDP krachtens de Incoterms
2010 op een locatie, zoals aangegeven door de Opdrachtgever.
6.2 Aflevering van de Zaken door Leverancier aan Opdrachtgever heeft plaatsgevonden indien
een daartoe bevoegde persoon namens Opdrachtgever voor de ontvangst van de Zaken heeft
getekend.
6.3 Het in ontvangst nemen van de Zaken door Opdrachtgever kwalificeert enkel als aflevering,
maar houdt noch qua kwantiteit, noch qua kwaliteit acceptatie van de Zaken in.
6.4 De leverdatum en het tijdstip waarop de Zaken door Leverancier bij Opdrachtgever
afgeleverd dienen te worden, zijn fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan verkeert
Leverancier van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst, en of
Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige rechten van
Opdrachtgever jegens Leverancier.
6.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Leverancier niet gerechtigd tot het doen
van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de
toepassing van deze Inkoopvoorwaarden onder Levering mede een deellevering verstaan.
6.6 Leverancier is niet bevoegd haar leveringsverplichting op te schorten in het geval
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van (een of meer van) haar opeisbare verbintenissen.
6.7 Evenmin is het de Leverancier toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Opdrachtgever om de Levering geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, anders dan de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
6.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het de Leverancier niet
toegestaan om gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende)
arbeidskrachten.
6.9 De Leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever binnen twee werkdagen na het
hiervoor genoemde verzoek de specificaties van de Levering te verstrekken.
6.10 De Opdrachtgever kan – desgewenst – een onverwachte audit (doen) laten uitvoeren bij de
Leverancier met als doel om te controleren of het productieproces van de Leverancier van goede
kwaliteit is en/of voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften, dat op zijn
minst voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. De leverancier is verplicht om aan deze
audit onverwijlde medewerking te verlenen door alle voor de audit in de optiek van
Opdrachtgever noodzakelijke informatie en/of schriftelijke bescheiden te verstrekken.
6.11 De eigendom van Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van Levering, tenzij
anders is overeengekomen en tenzij de Zaken tijdens of na de levering door Opdrachtgever
worden afgekeurd. Het risico van de Zaken gaat pas over na levering (al dan niet in combinatie met
montage respectievelijk installatie) een schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever.
6.12 Leverancier garandeert dat de onbezwaarde eigendom van Zaken door Opdrachtgever
wordt verkregen.
6.13 Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke haar toekomen op grond
van het retentierecht of het recht van reclame of eigendomsvoorbehoud.
6.14 Zodra de Leverancier weet of verwacht dat de Zaken en/of Diensten niet op tijd zullen
kunnen worden geleverd, zal hij dit onverwijld aan Opdrachtgever meedelen. Deze mededeling
laat onverlet de gevolgen van de overschrijding van de termijn op grond van de Algemene
Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of de wet.
6.15 De Leverancier is verplicht om de documentatie die bij de te leveren Zaken en/of Diensten
hoort voorafgaande aan/of gelijktijdig met de levering van de Zaken en/of Diensten aan de
Opdrachtgever ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze
documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen van deze documentatie voor eigen
gebruik.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Leverancier garandeert dat de inkoop, verkoop en/of levering en enig ander gebruik van de
Zaken of Diensten, in de ruimste zin des woords, geen inbreuk maakt op enig Intellectueel
eigendomsrecht van hemzelf, aan hem gelieerde ondernemingen of derde(n). Met intellectueel
eigendomsrecht wordt in dit artikel bedoeld alle rechten op en samenhangende met de Zaken,
waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten,
modelrechten en databankrechten en rechten op know how inclusief rechten die daarmee op één
lijn kunnen worden gesteld.
7.2 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever onherroepelijk en onvoorwaardelijk van alle kosten en
schades voortvloeiende uit aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat een Zaak
(inclusief verpakking) of Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die
derde. Opdrachtgever zal Leverancier onverwijld van een beweerdelijke inbreuk op de hoogte
stellen en Leverancier zal de afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van
eventuele schikkingen, op zich nemen en de volledige kosten hiervan dragen.
7.3 Indien derden aanspraak maken op de Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
Zaken of Diensten, zal Leverancier dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever berichten. Indien
Opdrachtgever dat aangeeft, is zij met uitsluiting van Leverancier bevoegd dergelijke aanspraken
af te handelen waaronder het treffen van eventuele schikkingen. Leverancier zal hieraan alle
noodzakelijke medewerking verlenen en de instructies van Opdrachtgever nauwgezet opvolgen,
een en ander onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en andere
rechten jegens Leverancier.

8. Geheimhouding
8.1 Leverancier verplicht zich strikte geheimhouding te betrachten betreffende alle gegevens, in
de ruimste zin des woords, die hij ontvangt van Opdrachtgever en/of waarin Opdrachtgever
Leverancier direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm
dan ook, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn, dan wel openbaarmaking daarvan
wettelijk, op grond van andere reglementen of als gevolg van een rechterlijke uitspraak vereist is.
8.2 Onder geheimhouding wordt verstaan dat Leverancier de gegevens op geen enkele wijze
openbaar mag maken, of aan derden ter beschikking mag stellen, noch mondeling, noch schriftelijk
noch digitaal, noch op welke andere wijze dan ook en zowel niet direct als indirect, ongeacht of de
openbaarmaking dat doel had, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever.
8.3 Leverancier verbindt zich jegens Opdrachtgever de geheimhoudingsverplichting tevens op te
leggen aan alle aan hem gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en
dochtermaatschappijen) en natuurlijke personen, waaronder werknemers.
8.4 Leverancier is niet gerechtigd de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het
doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en enkel voor zover het gebruik van de gegevens
daarvoor noodzakelijk is.
8.5 Het in dit artikel bepaalde blijft ook van kracht nadat iedere relatie tussen Opdrachtgever en
Leverancier is geëindigd.
8.6 Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt de Leverancier van rechtswege
aan de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 10% van de waarde van de Overeenkomst
of, indien dit hoger is, 10% van de waarde van de gemiddelde jaaromzet van de Opdrachtgever bij
de Leverancier over het lopende jaar en twee voorafgaande jaren. Indien de Leverancier
verschillende overtredingen heeft begaan, is hij telkens de hiervoor genoemde boete
verschuldigd.

9. Einde overeenkomst
9.1 Naast de mogelijkheden die de Wet biedt voor opschorting, ontbinding en vernietiging van
een overeenkomst, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor een Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk (en wel middels verzending van een aangetekende brief aan Leverancier) te

beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder
inachtneming van een opzegtermijn of tot vergoeding van kosten of schade jegens Leverancier
gehouden te zijn, indien:
a) enige omstandigheid op grond waarvan Opdrachtgever in redelijkheid twijfelt aan de
continuïteit in de correcte nakoming door Leverancier van diens verplichtingen jegens
Opdrachtgever;
b) Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd; Leverancier in surseance van betaling
is verklaard; Leverancier zijn eigen faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
c) Leverancier zijn onderneming staakt, liquideert of ontbindt;
d) sprake is van overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in de onderneming van
Leverancier (change of control).
9.2 Indien de Overeenkomst op enig moment kwalificeert als duurovereenkomst, dan is
Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden op te zeggen en is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van zes
maanden op te zeggen.
9.3 Indien Leverancier door overmacht langer dan veertien (14) dagen verhinderd is de
Overeenkomst tijdig, volledig of deugdelijk na te komen, is Opdrachtgever gerechtigd het
betreffende deel van de Overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te ontbinden
zonder dat enige ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder tot
vergoeding van kosten of schade jegens Leverancier gehouden te zijn. Van overmacht van
Leverancier is in ieder geval geen sprake bij gebrek aan personeel, stakingen, ziekte onder
personeel, te late leveringen door toeleveranciers, onverwachte prijsverhogingen, afgekeurde
grondstoffen/ingrediënten benodigd in het productieproces of een tekortkoming door een derde
jegens Leverancier.
9.4 Indien de Overeenkomst of Inkooporder eindigt, ongeacht op welke wijze of om welke reden,
zijn alle vorderingen van Opdrachtgever op Leverancier direct opeisbaar vanaf het moment
waarop de Overeenkomst of Inkooporder eindigt.

10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
10.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever en/of haar afnemer(s) lijdt,
door of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of Inkooporder door Leverancier,
waaronder zijn werknemers en derden die de overeenkomst geheel of gedeeltelijk namens hem
uitvoeren.
10.2 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever, haar bestuurders, werknemers, agenten en/of een
gelieerde rechtspersoon en haar respectievelijke bestuurders, werknemers, agenten tegen
aanspraken van derden op vergoeding van schade door of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst.
10.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en/of een Gelieerde onderneming tegen
aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn Artikel als bedoeld in artikel
6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid), ook indien de schade lager is dan het in
artikel 6:190 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek genoemde bedrag.
10.4 Leverancier garandeert dat hij zich afdoende heeft verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s,
waaronder, maar niet beperkt tot de schade veroorzaakt door transport, brand en diefstal, letselen zaakschade en schade als gevolg van product- en bedrijfsaansprakelijkheid. Leverancier zal
Opdrachtgever op haar eerste verzoek een kopie van de betreffende polis(sen) verschaffen.
10.5 Indien Opdrachtgever naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen in het kader
van haar wettelijke plicht tot beperking van de schade, dan is Leverancier aansprakelijk voor alle
kosten en schade die in verband met deze maatregelen door Opdrachtgever worden gemaakt en
geleden.
10.6 Voor zover een tekortkoming in de nakoming van de verplichting de Leverancier niet kan
worden toegerekend als gevolg van een overmachtssituatie die krachtens de wet of

rechtshandeling niet voor haar risico komt, komt de Leverancier niet in verzuim, is hij niet tot
schadevergoeding verplicht en is hij geen boete verschuldigd, mits de Leverancier Opdrachtgever
onverwijld na het ontstaan van de overmachtssituatie doch in ieder geval binnen de voor de
nakoming van de verplichting overeengekomen termijn, de tekortkoming en oorzaak daarvan
schriftelijk heeft medegedeeld, zulks op straffe van verval van recht voor de Leverancier om een
beroep te doen op overmacht.

11. Persoonsgegevens
11.1 Indien en voor zover Leverancier bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verkrijgt, zullen deze
persoonsgegevens te allen tijde van Opdrachtgever blijven. Leverancier verkrijgt uitsluitend het
recht om de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of
Inkooporder te verwerken en zal nimmer enig recht claimen ten aanzien van deze
persoonsgegevens.
11.2 Leverancier garandeert dat hij alle verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) of enige andere op de verwerking van de persoonsgegevens van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, volledig zal naleven. Hij garandeert bovendien dat hij
passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, een passend
beveiligingsniveau en zijn er mede op gericht om onnodige verdere verwerking van de
persoonsgegevens te voorkomen.
11.3 Leverancier zal steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken die
noodzakelijk is voor Opdrachtgever om aan haar verplichtingen uit de AVG te voldoen. In dat
kader zal Leverancier steeds tijdig gehoor geven aan de door Opdrachtgever gegeven instructies
of verzoeken.
11.4 Indien er sprake is van (i) een ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering,
verminking, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens dan
wel (ii) van een incident dat kan leiden tot een onrechtmatige verwerking, zal Leverancier
Opdrachtgever onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking, daarvan schriftelijk in
kennis stellen. Leverancier zal daarbij alle relevante informatie verstrekken omtrent de aard van
het incident, het risico dat gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of kunnen worden en de
maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het incident op te lossen dan wel de gevolgen/
schade zoveel mogelijk te beperken.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met enige Aanbieding, de
Overeenkomst, een Inkooporder alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband
houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.3.1 Bij uitsluiting van enig ander gerecht is de rechtbank van het arrondissement ZeelandWest- Brabant, locatie Breda exclusief bevoegd om van het geschil of geschillen kennis te nemen.
Het staat Opdrachtgever evenwel vrij om een andere, volgens de algemene bevoegdheidsregels
van de wet bevoegde rechter, van het geschil kennis te laten nemen. 12.3.2
Indien de Leverancier is gevestigd in een land gelegen buiten de Europese Economische Ruimte
worden alle geschillen die mochten ontstaan tussen Opdrachtgever en Leverancier exclusief
beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel.
Het scheidsgerecht zal bestaan uit een of meer arbiters dit afhankelijk van hetgeen door de regels
van het Arbitragereglement wordt bepaald. De plaats van arbitrage zal zijn Breda, Nederland. De
procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.’

13. Vindplaats, wijziging voorwaarden
13.1 De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Leverancier.
Opdrachtgever heeft het recht om eenzijdig haar Inkoopvoorwaarden te wijzigen.
13.3 De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de
voorwaarden.

14. Slotbepalingen
14.1 Ook na het eindigen van de relatie tussen Opdrachtgever en de Leverancier blijven de
bepalingen uit de Inkoopvoorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de
relatie gelding te behouden, van kracht.
14.2 Indien enige bepaling in de Inkoopvoorwaarden of in een tussen de partijen gesloten
Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, anderszins niet effectief kan worden ingeroepen,
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen ten aanzien van de
getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen van de wet mogelijk handelen, met inachtneming
van het doel en de strekking van die desbetreffende bepaling.

