ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van
de besloten vennootschap GEA PROCESS ENGINEERING NEDERLAND BV
(hierna: AFNEMER)
gevestigd te Deventer, aan de Munsterstraat 5
gedeponeerd bij de kamer van koophandel Veluwe en Twente te Deventer op 11 december 2007 onder nummer 08044193
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, bestellingen, opdrachten en
overeenkomsten betreffende de levering van zaken (waaronder ook goederen worden verstaan) aan en/of het verrichten van diensten ten
behoeve van AFNEMER (dan wel aan haar gelieerde vennootschappen), waaronder tevens begrepen meer- of minderwerk. Afwijkingen van
of aanvullingen op deze Voorwaarden dienen door AFNEMER vooraf schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende
offerteaanvraag, bestelling of overeenkomst.

1.2

Eventuele door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor AFNEMER niet bindend, tenzij AFNEMER zich daarmee
schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.3

Indien AFNEMER schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze
Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen
2.1

Overeenkomsten tussen Leverancier en AFNEMER komen slechts tot stand wanneer door AFNEMER een inkoopbon van de opdracht is
verstrekt. Indien een order mondeling is geplaatst, dan komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat AFNEMER de inkoopbon
heeft verzonden. Volgt na een mondelinge order geen bevestiging per inkoopbon, dan is AFNEMER aan deze order niet gebonden.

2.2

Door Leverancier uitgebrachte offertes houden een bindend aanbod aan AFNEMER in.

2.3

Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke order afwijkt, is AFNEMER slechts gebonden indien en voor zover zij zich uitdrukkelijk
schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het enkele accepteren door AFNEMER van leveranties en/of door haar verrichte
betalingen terzake impliceren geen erkenning of acceptatie van de afwijkingen.

2.4

AFNEMER is gerechtigd de bestelling voor het overeengekomen tijdstip van levering te annuleren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen dan wel
een latere afleverdatum te bedingen. Dat kan door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, zonder dat AFNEMER
terzake kosten verschuldigd wordt, een en ander met inachtneming van het volgende lid.

2.5

AFNEMER is gerechtigd de omvang van orders te wijzigen, ook indien dit meer – of minder werk oplevert. Als Leverancier meent dat de
wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal Leverancier AFNEMER hiervan onverwijld – doch binnen 5
werkdagen - schriftelijk op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn
die daar aan verbonden zijn, alsmede de gevolgen voor de overige door Leverancier te verrichten werkzaamheden. AFNEMER is eerst na
schriftelijke bevestiging gehouden meerwerk te vergoeden en de gewijzigde levertijd, prijs en/of andere gevolgen te accepteren. Indien
Leverancier nalaat AFNEMER binnen 5 werkdagen van enige gevolgen voor de overeengekomen prijs of levertijd op de hoogte te stellen,
zullen de gewijzigde orders volgens de oorspronkelijk overeengekomen prijs, levertijd en overige voorwaarden worden uitgevoerd. Indien
Leverancier hiervoor meer dan 5 werkdagen nodig heeft, dient zij AFNEMER hiervan binnen afloop van deze termijn op de hoogte te
stellen. In geval de wijzigingen leiden tot een vermindering van de afnameprijs, is AFNEMER slechts verplicht tot vergoeding van het lagere
bedrag. In geval de wijzigingen leiden tot een kortere levertijd heeft AFNEMER tevens recht op een levering op kortere termijn.

2.6

Indien Leverancier in de offerte voor de levering van zaken en/of diensten melding maakt van daarvoor benodigde aantallen materialen
en/of aantallen uren, geldt ten aanzien daarvan dat Leverancier niet gerechtigd is aan AFNEMER een hogere prijs in rekening te brengen
indien de overeengekomen levering hogere aantallen materialen en/of uren vergt. AFNEMER is gerechtigd tot de overeengekomen
levering, welke voorgaat boven de genoemde aantallen.
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Artikel 3 – Prijs
3.1

De prijzen op AFNEMERS inkoopbon omvatten alle kosten die in verband met de zaken en diensten tot en met de levering worden
gemaakt.

3.2

Indien geleverde zaken tevens werkzaamheden in de zin van (voor)montage, montage ter plaatse of installatie behoeven, zijn de kosten
hiervoor in de overeengekomen prijs inbegrepen.

3.3

De prijzen zijn vast en kunnen zonder toestemming van AFNEMER niet worden verhoogd.

3.4

Prijzen zijn exclusief BTW en gelden in de aangegeven valuta. Indien geen valuta is gespecificeerd geldt als valuta de euro.
Koersverschillen komen voor rekening van Leverancier.

Artikel 4 - Facturering en betaling
4.1

Leverancier zal het verschuldigde bedrag niet eerder factureren dan op de datum van (af)levering.

4.2

Facturen dienen voorzien van referentienummers, conform de inkoopbonnen en gespecificeerd te worden ingediend. Indien een afdoende
specificatie ontbreekt heeft AFNEMER het recht de factuur terug te sturen naar Leverancier en de betalingsverplichting op te schorten
totdat een deugdelijke factuur is ontvangen.

4.3

AFNEMER zal binnen 60 dagen na factuurdatum, dan wel na de datum van correcte facturering indien deze datum later ligt, betalen.
AFNEMER is bevoegd om door middel van een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met opeisbare schulden
aan Leverancier. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht van AFNEMER om op de uitvoering van een
leverantie/opdracht terug te komen. AFNEMER is gerechtigd op kosten van Leverancier een waarborgsom of garantie van Leverancier te
verlangen, indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt. In dat geval is AFNEMER bevoegd het type waarborg of garantie
te bepalen, waaronder de keuze te kiezen voor een bankgarantie afgegeven door een door haar goedgekeurde bank.

4.4

Indien AFNEMER na betaling van de levering de zaken op basis van Artikel 7 afkeurt zal Leverancier, na daartoe een schriftelijke
mededeling te hebben ontvangen, binnen twee weken de reeds aan haar verrichte betalingen terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke
rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop voor de zaken is betaald.

Artikel 5 - Afleveringscondities
5.1

Alle leveranties geschieden 'Delivery Duty Paid' (franco inclusief rechten, Incoterms 2000) op het overeengekomen afleveradres, op de
door AFNEMER aangewezen locatie. Indien geen afleveradres is afgesproken, geldt het bedrijfsterrein van AFNEMER te Deventer als
afleveradres. Indien geleverde zaken tevens werkzaamheden in de zin van (voor)montage, montage ter plaatse of installatie behoeven,
gelden de zaken pas na montage of installatie als afgeleverd. Montage en/of installatie dient direct plaats te vinden. Leverancier is
verplicht alle handelingen te verrichten en maatregelen te nemen die door AFNEMER nodig worden geacht voor een correcte aflevering,
waaronder – indien door AFNEMER verzocht – het afladen van zaken van het gebruikte vervoermiddel en het vervoeren daarvan naar de
door AFNEMER aangewezen locatie op het afleveradres.

5.2

Behoudens anders overeengekomen, zijn deelleveranties niet toegestaan.

5.3

Leverancier draagt zorg voor een adequate verzekering van de zaken tot op het moment van risico overgang.

5.4

Elke leverantie dient compleet te zijn en dient vergezeld te gaan van alle noodzakelijke pakbonnen en bijbehorende documentatie zoals
kwaliteits- en garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboeken, tekeningen en handleidingen.

5.5

Alle leveranties dienen deugdelijk te zijn verpakt, zodanig beschermd dat zij de uiteindelijke locatie op het afleveradres in goede staat
bereiken. Alle leveranties dienen, tenzij anders overeengekomen, naast eventuele additionele beschermende verpakkingsmaterialen, in
de originele verpakking te worden afgeleverd. Verpakkingsmaterialen zullen op verzoek van AFNEMER door Leverancier worden
teruggenomen voor rekening van Leverancier. De verpakking dient aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Indien AFNEMER Leverancier
aanwijzingen geeft met betrekking tot de wijze van verpakken, is Leverancier gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

5.6

De leveringsdatum of termijn(en) van de overeenkomst hebben de strekking van fatale termijnen en Leverancier is door enkele
overschrijding daarvan automatisch en van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Zodanig verzuim wordt, zonder
verdere formaliteiten of rechterlijke tussenkomst als een essentiële tekortkoming in de nakoming door Leverancier beschouwd.

5.7

Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen aflevertermijn kan worden verwacht
dient Leverancier AFNEMER daarvan onverwijld in kennis te stellen, onder vermelding van de redenen die aan de vertraging ten grondslag
liggen, de maatregelen van Leverancier ter voorkoming en beperking van vertraging, alsmede de nieuwe afleverdatum.

5.8

AFNEMER zal Leverancier na ontvangst van de in lid 7 bedoelde mededeling in kennis stellen of – en onder welke voorwaarden - zij
instemt met de door Leverancier voorgestelde maatregelen, de mogelijke voorwaarden en de genoemde nieuwe afleverdatum.
Instemming houdt niet in dat AFNEMER de oorzaak van de vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die AFNEMER aan
de tekortkoming kan ontlenen onverlet, waaronder het recht op volledige nakoming en het recht op schadevergoeding.

5.9

AFNEMER is in het geval als omschreven in lid 7 gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk terstond te ontbinden of te annuleren,
zonder dat daaruit schadeplichtigheid van AFNEMER voortvloeit. Het voorgaande laat de andere rechten of vorderingen die AFNEMER aan
de tekortkoming kan ontlenen onverlet.
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Artikel 6 - Risico en eigendomsovergang
6.1

Het risico van verlies van of schade aan geleverde zaken gaat over op AFNEMER op het moment van aflevering van de zaken, nadat
AFNEMER de bijbehorende vervoersdocumenten voor ontvangst heeft getekend, voorzover AFNEMER tenminste met redelijkheid de
mogelijkheid had om de leveranties voor ondertekening op verlies en schade te controleren. Indien de zaken gemonteerd dienen te
worden is pas na montage sprake van aflevering en gaat het risico derhalve pas over nadat de montage is voltooid.

6.2

Bij overeengekomen bedrijfsklare opstelling van de door AFNEMER bestelde zaken gaat het risico van de zaken pas op AFNEMER over op
het moment van bedrijfsklare oplevering, dan wel, indien oplevering na acceptatie door AFNEMER werd overeengekomen, nadat het
acceptatieprotocol door beide partijen zal zijn ondertekend.

6.3

Indien zaken of onderdelen daarvan niet door AFNEMER worden geaccepteerd, zal AFNEMER Leverancier daarvan onverwijld in kennis
stellen. Het risico gaat in dat geval op het moment van verzending van het bericht van AFNEMER aan Leverancier weer over op
Leverancier.

6.4

De eigendom van de leverantie gaat conform Artikel 5.1 op het moment van aflevering over op AFNEMER. Indien AFNEMER ten behoeve
van de leverantie/opdracht zaken aan Leverancier ter beschikking stelt blijven deze eigendom van AFNEMER en is Leverancier verplicht
om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van AFNEMER onder zich te houden en AFNEMER desgevraagd een
eigendomsverklaring ter hand te stellen. Zaken die ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins worden eigendom van AFNEMER
op het moment van hun ontstaan. Leverancier wordt geacht deze zaken te hebben gevormd voor AFNEMER en zal nieuwe zaken als
eigendom van AFNEMER houden en aan AFNEMER desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen.

Artikel 7 - Inspectie
7.1

AFNEMER heeft het recht om de leverantie voor het moment van aflevering bij Leverancier te laten inspecteren. Leverancier dient hieraan
direct alle noodzakelijke medewerking te verlenen. AFNEMER heeft het recht de leverantie binnen bekwame tijd na aflevering te (doen)
installeren en - al dan niet na installatie – te controleren of beproeven om vast te stellen of de leverantie aan de overeenkomst voldoet.
AFNEMER zal de inspectie binnen vier weken, indien dit binnen alle redelijkheid haalbaar is, voltooien, tenzij anders is overeengekomen.

7.2

Alle kosten die verband houden met inspecties en her-inspecties, komen voor rekening van Leverancier indien de zaken naar aanleiding
van de (her)inspectie worden afgekeurd.

7.3

Indien AFNEMER de levering afkeurt stelt zij Leverancier hiervan binnen twee weken nadat de inspectie is voltooid in kennis en kan
AFNEMER naar keuze onverwijld vervanging of herstel verlangen, dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst. Een
en ander laat andere rechten en vorderingen van AFNEMER, waaronder het recht op schadevergoeding, onverlet.

7.4

Indien afkeuring plaatsvindt en AFNEMER ervoor kiest de zaken terug te sturen en zij voor terugneming gereed staan, zullen de zaken op
rekening en voor risico van Leverancier worden verpakt en teruggestuurd of op rekening en voor risico van Leverancier door Leverancier
worden opgehaald, ter keuze van AFNEMER.

7.5

AFNEMER mag de diensten of zaken van Leverancier voorafgaand aan de inspectie en/of aanvaarding in gebruik nemen. Dit gebruik
heeft geen invloed op de garantieverplichtingen van Leverancier, noch impliceert zulk gebruik acceptatie door AFNEMER.

Artikel 8 - Garantie
8.1

Leverancier garandeert dat de geleverde zaken en/of diensten:
a) vrij zijn van alle lasten en beperkingen;
b) geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de overeenkomst, de specificaties en de redelijke verwachtingen van AFNEMER
voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid;
c) geschikt zijn voor het doel waarvoor de zaken en/of diensten blijkens de bestelling of order en hun aard zijn bestemd;
d ) van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van gebreken;
e) beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
f) zodanig zijn vervaardigd, dat zij veilig en behoorlijk kunnen worden aangesloten en geïnstalleerd;
g) voldoen aan alle geldende wettelijke eisen, regels en overheidsvoorschriften;
h) voldoen aan alle CE-markeringen volgens de wettelijke Europese richtlijnen en aan de ‘EG-verklaring van overeenstemming van
machines/veiligheidscomponenten’ of 'verklaringen van fabrikanten'. Leverancier zal een verklaring van CE-conformiteit aan AFNEMER
leveren;
i) zullen worden uitgevoerd door vakkundig personeel;
j) alleen zullen worden uitgevoerd met toepassing van nieuwe materialen en geen gereviseerde of tweedehands materialen.

8.2

Leverancier garandeert dat de geleverde zaken gedurende een periode van 24 maanden na acceptatie door AFNEMER, dan wel, indien
zulks langer is, gedurende de overeengekomen dan wel de door Leverancier gehanteerde garantieperiode, vrij zijn van ontwerp-,
materiaal- en fabricagefouten.

8.3

Op eerste verzoek van AFNEMER zal Leverancier zaken die niet aan het voorafgaande in lid 1 en 2 voldoen voor eigen rekening repareren
of, ter keuze van AFNEMER, vervangen. Ten aanzien van aldus vervangen zaken begint na vervanging een nieuwe garantietermijn te lopen.
Retournering van zaken naar Leverancier onder de garantie geschiedt voor rekening en risico van Leverancier. Alle kosten voor reparatie,
waaronder mede begrepen eventuele kosten voor demontage, komen tevens voor rekening en risico van Leverancier. Indien Leverancier
haar verplichting tot reparatie of vervanging niet stipt en onverwijld nakomt heeft AFNEMER het recht om het nodige zelf te (laten)
verrichten voor rekening en risico van Leverancier.
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8.4

AFNEMER kan zich op de garantie als bedoeld in dit Artikel beroepen, ongeacht het tijdstip waarop zij de tekortkoming heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, mits dit tijdstip binnen de garantietermijn is gelegen. Een beroep op de garantie laat de rechten
of vorderingen die AFNEMER aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet. Indien AFNEMER de zaken echter heeft geïnspecteerd als
bedoeld in Artikel 7, zal AFNEMER de kennisgeving van de tekortkoming die zij redelijkerwijs had behoren te ontdekken doen binnen twee
weken nadat de inspectie is voltooid.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door AFNEMER dan wel door derden is geleden ten gevolge van (zichtbare en/of
onzichtbare) gebreken in of aan door Leverancier geleverde zaken en diensten, waaronder begrepen gevolgschade.

9.2

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door AFNEMER of door derden wordt geleden als gevolg van niet-, niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige contractuele of niet-contractuele verplichting, of als gevolg
van een handelen of nalaten van Leverancier of zijn hulppersonen in verband met de leverantie.

9.3

Leverancier zal AFNEMER volledig vrijwaren van aanspraken van derden wegens schade waarvoor Leverancier in haar verhouding tot
AFNEMER aansprakelijk is.

9.4

Leverancier zal zijn aansprakelijkheid voor schade als hierboven bedoeld voldoende verzekeren en verzekerd houden. Leverancier zal
AFNEMER op eerste verzoek inzage dan wel een kopie van de desbetreffende polissen alsmede bewijs van premiebetaling terzake
verschaffen.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten
10.1

Alle door AFNEMER aan Leverancier in het kader van de overeenkomst verstrekte schetsen, tekeningen, modellen, specificaties,
ontwerpen en overige bedrijfsinformatie mogen door Leverancier alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn
gesteld. De gegevens blijven te allen tijde eigendom van AFNEMER. Alle documenten en gegevens dienen door Leverancier op eerste
verzoek van AFNEMER te worden geretourneerd.

10.2 Leverancier garandeert dat de leveranties, inclusief de wijze van totstandkoming en het gebruik ervan – daaronder begrepen doorverkoop -,
geen inbreuk zullen maken op enig octrooi-, merk-, auteurs- of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde. Leverancier zal
AFNEMER vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van de in dat kader te maken kosten, waaronder proceskosten.
10.3 Eventuele intellectuele eigendomsrechten op speciaal voor AFNEMER ontwikkelde zaken, alsmede programmatuur of software, berusten bij
AFNEMER, dan wel zullen aan AFNEMER worden overgedragen.
10.4 Ten aanzien van niet speciaal voor AFNEMER ontwikkelde zaken, alsmede programmatuur of software, verleent Leverancier aan AFNEMER
een kostenloze licentie met betrekking tot het gebruik daarvan.
10.5 Voor zover voor de overdracht van de in lid 3 en lid 4 bedoelde rechten een document of akte nodig is, verklaart Leverancier reeds nu zijn
medewerking daaraan te zullen verlenen.
10.6 Naast de overeengekomen prijs komt Leverancier niet in aanmerking voor enige andere vergoeding, ook niet in geval van herdrukken,
actualisatie of hergebruik van (elementen van) de zaken.
10.7

AFNEMER is gerechtigd wijzigingen c.q. aanvullingen in de geleverde zaken aan te (laten) brengen. AFNEMER is tevens gerechtigd de
geleverde zaken door te verkopen en/of in licentie te geven, zonder daartoe enige additionele vergoeding verschuldigd te zijn. AFNEMER
behoeft daartoe niet de toestemming van Leverancier en Leverancier doet hierbij afstand van zijn recht een beroep te doen op zijn
eventuele (intellectuele eigendoms)rechten en daaraan verbonden of gerelateerde regen zoals persoonlijkheidsrechten.

Artikel 11 - Geheimhouding
11.1

Leverancier verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie en gegevens van en over AFNEMER,
waaronder gegevens aangaande of over relaties van AFNEMER, die haar in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
Leverancier zal deze geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan personeel en eventuele derden die door haar bij de uitvoering
van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 12 - Ontbinding
12.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft AFNEMER te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.2

Bij een tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 1 heeft Leverancier uitsluitend recht op betaling van dat deel van de leverantie dat
volgens de overeenkomst is uitgevoerd en ook aantoonbare bijkomende kosten die Leverancier redelijkerwijs heeft moeten maken in
verband met de beëindiging.
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12.3

Indien AFNEMER ontbindt op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leverancier uitsluitend
gerechtigd tot betaling van het gedeelte van de leverantie die volgens de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd het recht van
AFNEMER om eventuele kosten en schadevergoeding daarmee te verrekenen.

12.4

In geval van beëindiging dan wel ontbinding, op welke grond ook, zal Leverancier AFNEMER onmiddellijk in staat stellen de uitvoering
van de leverantie over te nemen en daartoe op eerste verzoek van AFNEMER alles te doen en/of te laten wat in dat kader noodzakelijk
zal zijn.

Artikel 13 - Veiligheid, wetten en voorschriften
13.1

Leverancier en door haar ingeschakelde hulppersonen en derden zullen alle op de uitvoering van de leverantie van toepassing zijnde
nationale en Europese wet- en regelgeving en andere voorschriften naleven. Leverancier zal ervoor zorgen dat alle noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de overeenkomst worden getroffen. Ook als AFNEMER het toezicht op de uitvoering van de
leverantie uitoefent, blijft Leverancier te allen tijde verantwoordelijk voor de volledige naleving van wetten en regelgeving.

Artikel 14 - Overdracht van rechten en verplichtingen, onderaannemers
14.1

Leverancier mag zijn rechten en verplichtingen krachtens de overeenkomst met AFNEMER niet geheel of gedeeltelijk overdragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van AFNEMER.

14.2

Leverancier wordt niet ontheven van enige verplichting of enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overeenkomst, indien enig deel
van de leverantie door een onderaannemer wordt uitgevoerd. Ook voor met toestemming in onderaanneming uitgevoerde onderdelen
van leveranties geldt jegens AFNEMER Leverancier als uitvoerder van de leverantie.

14.3

AFNEMER kan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen na voorafgaande
schriftelijke kennisgeving aan Leverancier.

Artikel 15 - Toepasselijk recht , bevoegde rechter
15.1

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen AFNEMER en Leverancier is Nederlands recht van toepassing.
Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

15.2

Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft zal in eerste aanleg uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Amsterdam
bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen
AFNEMER en Leverancier, alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van
voorlopige voorzieningen.

Artikel 16 - Nederlandse tekst prevaleert
16.1

In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van de Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 17 – Depot
17.1

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer 08044193.

ANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE OPDRACHTEN EN AANNEMING VAN WERK
Artikel 18 - Toepasselijkheid aanvullende bepalingen
18.1

De aanvullende bepalingen in de Artikelen 18 tot en met 23 zijn in aanvulling op de Voorwaarden van toepassing op alle aanvragen van,
aanbiedingen aan en overeenkomsten met AFNEMER, waarbij AFNEMER als opdrachtgeefster optreedt bij het door Leverancier
verrichten van diensten, het uitvoeren van opdrachten, dan wel het aannemen van werk. Bij strijdigheid tussen de Artikelen 18 tot en
met 23 en andere Artikelen in de Voorwaarden, gaan de Artikelen 18 tot en met 23 voor. Voor de toepasselijkheid van deze aanvullende
bepalingen wordt onder personeel van Leverancier ook verstaan derden die door Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
betrokken.

Artikel 19 - Personeel
19.1

Leverancier dient op eigen rekening en voor eigen risico zorg te dragen voor de voor de tewerkstelling van personeel benodigde
vergunningen, ontheffingen, keuringen en beschikkingen.

19.2

Leverancier garandeert dat al het bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette personeel voldoet aan de algemeen aanvaarde eisen
van vakbekwaamheid van deskundigheid, alsmede aan de specifiek door AFNEMER gestelde eisen.

19.3

Indien AFNEMER om vervanging van personeel van Leverancier verzoekt, zal dat verzoek geacht worden op redelijke gronden te zijn
gedaan en zal Leverancier zo spoedig mogelijk zorgdragen voor vervangend personeel.
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19.4

Leverancier draagt er zorg voor dat haar personeelsleden bekend zijn met de veiligheidsregels van AFNEMER en ze in acht nemen.
Leverancier draagt er zorg voor dat haar personeelsleden alle aanwijzingen van AFNEMERS personeel verband houdende met het werkterrein opvolgen.

19.5

De werktijden van het personeel van Leverancier op terreinen van AFNEMER of waar AFNEMER werkzaamheden verricht en/of laat
verrichten, zullen tenminste gelijk zijn aan die welke geldig zijn voor het personeel in dienst van AFNEMER, tenzij anders
overeengekomen. Indien AFNEMER dat wenst zal het personeel van Leverancier gebruik maken van een tijdregistratiesysteem.

19.6

AFNEMER is ten aanzien van de aan Leverancier te betalen vergoedingen geen afdracht verschuldigd in het kader van de sociale
verzekerings- en belastingwetgeving. Alle eventuele verplichtingen uit hoofde van sociale voorzieningen, premies en voorschotpremies,
alle inhoudingen van loonbelasting, alle afdrachten van omzetbelasting en alle andere belastingen en/of heffingen en de afdrachten
daarvan worden tijdig door Leverancier voldaan. Leverancier vrijwaart AFMEMER voor alle aanspraken van derden, alsmede de door
AFNEMER ter zake naar redelijkheid gemaakte kosten voor rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, en andere daarmee
samenhangende kosten, gegrond op de niet voldoening van het in het in dit lid bedoelde.

Artikel 20 - (Hulp)materialen en gereedschappen
20.1

Leverancier zal alle voor het werk nodige hulpwerktuigen, gereedschappen, werkkleding en beschermingsmiddelen aanschaffen en ter
beschikking stellen, tenzij anders overeengekomen. Leverancier is uitsluitend toegestaan dat materiaal op eigen risico op de terreinen
van AFNEMER op te slaan voorzover nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst.

20.2

Indien AFNEMER ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (hulp)materialen en/of gereedschappen aan Leverancier ter
beschikking stelt blijven deze te allen tijde eigendom van AFNEMER en dienen deze op eerste verzoek weer in het bezit van AFNEMER te
worden gesteld.

Artikel 21 – Uitvoering
21.1

Leverancier zal voldoende materialen, hulpmiddelen en vakkundig personeel beschikbaar stellen om de diensten conform contract en
op tijd te kunnen verrichten. Op eerste verzoek van AFNEMER zal Leverancier corrigerende maatregelen nemen om eventuele te
tekortkomingen of vertragingen te voorkomen.

21.2

Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de
werkzaamheden, met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu. Leverancier dient voor
eigen rekening en risico zorg te dragen voor de voor de uitvoering benodigde vergunningen, ontheffingen, keuringen en beschikkingen.
De aan- en afvoer van materialen en als gevolg van de werkzaamheden vrijkomende afvallen, puin, verpakkingen en restante geschiedt
eveneens door en voor rekening en risico van Leverancier.

21.3

Leverancier en haar personeel zullen zich bij de uitvoering van het werk op de terreinen van AFNEMER strikt houden aan de bedrijfs-,
veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsvoorschriften welke gelden bij AFNEMER, alsmede aan de aanwijzingen die van tijd tot tijd door
AFNEMER worden verstrekt.

21.4

Leverancier dient de opdracht binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. Nakoming hiervan is essentieel. Bij overschrijding van
de overeengekomen termijn is Leverancier in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling noodzakelijk is.

21.5

Leverancier dient AFNEMER tijdig te berichten van de voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden en dient AFNEMER tijdig
vooraf te berichten indien de dreiging ontstaat dat de overeengekomen termijn zal worden overschreden. Het vooraf berichten ontslaat
Leverancier niet van haar aansprakelijkheid in geval van daadwerkelijke overschrijding van de termijn.

21.6

Wanneer de werkzaamheden naar het oordeel van Leverancier zijn voltooid stelt zij AFNEMER daarvan schriftelijk in kennis. Binnen twee
weken na ontvangst van deze schriftelijke mededeling zal AFNEMER aan Leverancier mededelen of zij het werk aanvaardt. Het in het
bedrijf nemen van het werk door AFNEMER kan niet worden aangemerkt als de aanvaarding daarvan. De aanvaarding door AFNEMER
van het werk, laat de rechten van AFNEMER terzake van tekortkomingen onverlet, ongeacht of zij deze gedurende de
aanvaardingstermijn heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en niet aan Leverancier heeft gemeld.

Artikel 22 – Additionele garantie
22.1

Leverancier staat in voor het blijkens de opdracht beoogde resultaat, inclusief functionele geschiktheid en conformiteit, tevens aan
hetgeen in dat verband door AFNEMER aan eisen is gesteld.

22.2

Leverancier staat in voor de geschiktheid en deugdelijkheid van ontwerpen, tekeningen, richtlijnen en materialen die door haar of
vanwege haar zijn geadviseerd, voorgeschreven of verstrekt.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid
23.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, die ontstaat bij de
uitvoering van werkzaamheden door AFNEMER, diens personeel of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die
ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.

23.2

Leverancier vrijwaart AFNEMER voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door leveranciers van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
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23.3

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van AFNEMER zal AFNEMER nimmer aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook,
toegebracht aan Leverancier en/of diens personeelsleden, alsmede aan materialen van Leverancier. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk ook voor het door AFNEMER ter beschikking gestelde (hulp)materialen en/of gereedschappen.
***

20090708 GPNL Purchase Conditions - Dutch.Doc

-7/7-

GEA Process Engineering Nederland BV

