Algemene inkoopvoorwaarden
1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten
1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn deze algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing op de leveringen en
prestaties van leverancier. Andere algemene voorwaarden, in het
bijzonder algemene leveringsvoorwaarden van leverancier, zijn
ook dan niet van toepassing, als daartegen in een afzonderlijk
geval niet uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt of als bestelde
goederen/prestaties zonder voorbehoud zijn aanvaard.
1.2 Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van
toepassing ten opzichte van natuurlijke of rechtspersonen die
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3 De order en de aanvaarding van de ordert („opdrachtbevestiging“) alsmede alle afspraken die zijn gemaakt tussen
koper en leverancier ter uitvoering van de overeenkomst, dienen
schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt tevens
verstaan de verzending per telefax, datatransmissie op afstand of
e-mail.
1.4 Leverancier is verplicht de order binnen een termijn van 2
weken door retourzending van een opdrachtbevestiging te
aanvaarden. Aanvaardt de leverancier de order niet binnen een
termijn van 2 weken, dan heeft koper het recht om de order te
herroepen.
2. Levering, plaats van uitvoering en gevolgen van
termijnoverschrijdingen
2.1 Overeengekomen termijnen zijn bindend. Omstandigheden
die het onmogelijk maken de termijnen in acht te nemen of die
leiden tot vertragingen, dienen terstond aan koper te worden
medegedeeld. Voor de inachtneming van de termijn voor de
levering/prestatie is de ontvangst van de goederen of het
voltooien van de prestatie bij koperof op de in de order
genoemde plaats van levering/prestatie („plaats van uitvoering“)
doorslaggevend.
2.2 Voor leveringen in delen is de toestemming van koper
vereist.
2.3 In het geval van een vertraagde levering/prestatie is koper
bevoegd een forfaitaire vertragingsschade van 1% van de waarde
van de levering/prestatie per voltooide week van de vertraagde
levering te verlangen, in totaal echter niet meer dan 10% van de
waarde van de overeenkomst waarop de vertraagde levering/
prestatie betrekking heeft. Dit geldt onder voorbehoud van
verdergaande wettelijke rechten (ontbinding en schadevergoeding). Het beroep op een bewezen hogere schade is
voorbehouden aan koper; het bewijs dat de schade wezenlijk
lager is of dat er helemaal geen schade is, is voorbehouden aan
leverancier.
2.4 De aanvaarding van de vertraagde levering of prestatie
zonder voorbehoud betekent niet dat koper afstand doet van de
op grond van de vertraagde levering of prestatie aan hem
toekomende rechten op schadevergoeding.

overeenkomstig DAP Incoterms 2010 inclusief verpakking. De
prijzen zijn exclusief de wettelijke btw.
4.2 Facturen dienen te worden verzonden naar het in de order
opgegeven adres met vermelding van het ordernummer. Zolang
het ordernummer ontbreekt, hoeven facturen niet te worden
betaald en worden deze aan leverancier teruggestuurd; daardoor
veroorzaakte vertragingen kunnen niet aan koper worden
toegerekend. Voor iedere order dient een afzonderlijke factuur te
worden opgemaakt. De factuur dient overeenkomstig de order te
worden gestructureerd. Eventuele aanbetalings-, deel- en
eindfacturen dienen als zodanig te worden gekenmerkt. In het
geval van verrichte werkzaamheden moet een door koper en
door leverancier ondertekend prestatiebewijs (rapport) bij de
facturen worden gevoegd.
4.3 De betaling van de factuur geschiedt netto binnen 30 dagen
na de levering resp. de prestatie en ontvangst van de factuur bij
koper.
5. Aanvaarding
Indien leverancier werkzaamheden dient te verrichten, is de
formele aanvaarding daarvan door koper vereist. De aanvaarding
geschiedt naar de keuze van koper in de fabriek van leverancier
of op de plaats van uitvoering. Betalingen zonder voorbehoud
vormen noch een aanvaarding noch een goedkeuring van het
geleverde of een afstand van rechten wegens ondeugdelijke
producten/prestaties.
6.Verzending
6.1 De verzending van de goederen dient uiterlijk te worden
gemeld zodra de levering de fabriek van leverancier verlaat.
6.2 Leverancier is verplicht op alle verzendingsdocumenten en
pakbonnen het ordernummer en het exacte leveradres van koper
te vermelden. Doet hij dit niet, is leverancier verantwoordelijk
voor de daardoor ontstane vertragingen.
6.3 Zendingen waarvoor koper de transportkosten geheel of
gedeeltelijk dient te betalen, moeten worden vervoerd tegen de
meest
gunstige
transporttarieven
resp.
volgens
de
vervoersvoorschriften van koper.
6.4 De geldende vervoersvoorschriften worden in de order
vermeld.
7. Verpakkingen
7.1 Leverancier is verplicht de goederen overeenkomstig de
order alsmede volgens de geldende voorschriften voor het
vereiste transport te verpakken op een wijze dat bij een normale
behandeling van de goederen schade wordt voorkomen.
7.2 Ongeacht of het bij de verpakkingen gaat om transport-,
verkoop- of herverpakkingen, verklaart leverancier bereid te zijn
deze na gebruik kosteloos terug te nemen en te hergebruiken of
te verwerken.

3. Vervangende onderdelen
Leverancier zal waarborgen dat vervangende onderdelen voor
het geleverde gedurende een periode van ten minste 10 jaar na
beëindiging van de productieserie kunnen worden geleverd.
Gedurende deze periode worden ook de voor de vervaardiging
van de onderdelen benodigde middelen en tekeningen bewaard.
De verplichting tot bewaring vervalt na afloop van deze periode
en na schriftelijke toestemming door koper. Deze mag slechts
worden geweigerd met een dringende reden.

8. Klachten
Koper zal inkomende leveringen controleren op hoeveelheid,
transportschade en zichtbare gebreken, voor zover en zodra dit
volgens de gebruikelijke afhandeling mogelijk is. Gebreken
zullen aan leverancier worden gemeld binnen een termijn van 5
werkdagen na de constatering ervan. Leverancier doet in zoverre
afstand van een beroep op een te late klacht. Koper behoudt zich
het recht voor om een verdergaande controle van de inkomende
goederen uit te voeren.

4. Prijzen, overgang van risico en betalingsvoorwaarden
4.1 De in de order genoemde prijs is bindend. De levering
geschiedt op de overeengekomen plaats van bestemming
overeenkomstig DAP Incoterms 2010. De prijzen berusten op
levering op de overeengekomen plaats van bestemming

9. Aansprakelijkheid voor gebreken
9.1 Leverancier staat er jegens koper voor in dat de gekochte
goederen resp. de in opdracht gegeven prestaties op het moment
van overgang van het risico geen (rechts-) gebreken vertonen.
9.2 Indien koper aan leverancier het doel en de plaats van het
gebruik van de te leveren goederen opgeeft, verzekert
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leverancier dat de geleverde goederen resp. verrichte prestaties
geschikt zijn voor dit doel resp. deze plaats.
9.3 Indien er sprake is van een (rechts-) gebrek, beschikt koper
onverkort over de wettelijke rechten in het geval van
ondeugdelijke producten/prestaties.
9.4 Het recht om het soort nakoming bij non-conformiteit te
kiezen, komt in beginsel toe aan koper. Indien leverancier niet
onmiddellijk na het verzoek van koper begint met de nakoming
van de overeenkomst, d.w.z. het herstel van de gebreken of
vervangende levering, heeft koper in deze gevallen, alsmede ter
voorkoming van gevaren of ter voorkoming/vermindering van
schade, het recht om de door koper gekozen nakoming op kosten
van leverancier zelf uit te voeren of door derden te laten
uitvoeren. Koper heeft hetzelfde recht, indien het herstel van de
gebreken resp. de vervangende levering mislukt of wordt
geweigerd.
9.5 Indien in het kader van de nakoming ten gevolge van het
gebrek kosten ontstaan voor demontage en montage, is
leverancier verplicht deze kosten alsmede de transportkosten van
het vervangende onderdeel naar/van de plaats van bestemming in
die gevallen te dragen waarin hij in het kader van de levering
verplicht was tot montage van het geleverde, of indien het
gebrek aan hem moet worden toegerekend.
9.6 Indien koper door derden aansprakelijk wordt gesteld, omdat
in verband met de levering/prestatie door leverancier rechten van
derden zijn geschonden, is leverancier verplicht koper op diens
eerste schriftelijke verzoek te vrijwaren van deze aanspraken van
derden. De vrijwaringsverplichting van leverancier heeft
betrekking op alle kosten die voor koper noodzakelijkerwijs
ontstaan uit of in verband met de aanspraken van derden.
9.7 Rechten wegens ondeugdelijke producten verjaren binnen
36 maanden na ontvangst van de goederen op de plaats van
uitvoering resp. na aanvaarding van de werkzaamheden. Indien
leverancier voldoet aan zijn verplichting tot nakoming door
vervangende levering, begint de verjaringstermijn voor de ter
vervanging geleverde goederen na de aflevering ervan opnieuw.
10. Software
Koper verkrijgt het gebruiksrecht met betrekking tot de software,
inclusief documentatie, die behoort tot de te leveren goederen,
inclusief de overeengekomen prestatiekenmerken en in de voor
een contractconform gebruik van de software vereiste resp.
wettelijk toelaatbare omvang . Leverancier controleert de
software vóór de aflevering of installatie ervan op het systeem
van koper of diens eindafnemer ten aanzien van virussen,
Trojaanse paarden en andere computerbugs door gebruik te
maken van actuele, marktconforme anti-virusprogramma’s. Voor
de inkoop van software gelden bovendien de aanvullende
inkoopvoorwaarden voor software; deze zijn te vinden onder
http://www.Voith.com.
11. Kwaliteitsborging
11.1 Leverancier verplicht zich om de permanente
kwaliteitsborging voor zijn goederen door een geschikt systeem
voor kwaliteitsborging, bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 9001 e.v. of
van gelijkwaardige aard, en door middel van door koper
opgegeven resp. overigens geschikte kwaliteitsonderzoeken en controles gedurende en na vervaardiging van zijn goederen te
waarborgen. Hij dient van deze onderzoeken een documentatie
op te stellen en gedurende een periode van 10 jaar te bewaren.
11.2 Koper of een door koper aangewezen persoon heeft het
recht een bewijs van de contractueel verschuldigde kwaliteit van
het geleverde alsmede van het systeem voor kwaliteitsborging
van leverancier te verlangen en zich op elk gewenst moment te
overtuigen van de kwaliteit resp. de aard van uitvoering van de
onderzoeken en controles in de fabriek van leverancier of zijn
onderleveranciers alsmede tests of een audit in de fabriek van
leverancier of zijn onderleveranciers op kosten van leverancier
uit te voeren.
11.3 Leverancier dient wijzigingen in de samenstelling van het
verwerkte materiaal of in de constructie van zijn leveringen of
prestaties terstond in de vorm zoals bepaald in punt 1.3 op eigen
initiatief aan koper op te geven. Voor de wijzigingen is de
schriftelijke toestemming van koper vereist.
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11.4 Voor zover leverancier leveringen of prestaties volledig of
overwegend door een onderleverancier wil laten verrichten, dient
hij dit vooraf aan koper te melden. Hiervoor is in dat geval de
schriftelijke toestemming van koper vereist.
11.5 De aan leverancier opgegeven richtlijnen voor
kwaliteitsborging van koper resp. de met de leverancier
gemaakte afspraken ten aanzien van de kwaliteitsborging zijn
onderdeel van de overeenkomst.
12. In het verkeer brengen van producten en productaansprakelijkheid
12.1 Leverancier verplicht zich om de in zijn vestigingsplaats en
op de plaats van uitvoering toepasselijke rechtsvoorschriften in
acht te nemen.
12.2 Bij de levering van producten die vallen binnen het
toepassingsgebied van een richtlijn inzake de interne markt van
de Europese Unie met betrekking tot het voor het eerst in het
verkeer brengen van producten, zoals bijvoorbeeld de EGmachinerichtlijn, richtlijn drukapparatuur, EMC-richtlijn enz.,
verplicht leverancier zich om de in dat verband toepasselijke
veiligheids- en gezondheidseisen alsmede procedures in acht te
nemen en de daarin voorziene documenten op te stellen. Bij niet
voltooide machines in de zin van de EG-machinerichtlijn
nr. 2006/42/EG
dient
leverancier
aan
koper
een
inbouwverklaring overeenkomstig bijlage II B bij de EGmachinerichtlijn in de door koper gewenste vorm (uitgebreide
inbouwverklaring) alsmede aanvullend een gebruiksaanwijzing
overeenkomstig bijlage I punt 1.7.4. bij de EG-machinerichtlijn
te overhandigen. Op verzoek en naar keuze van koper dient
leverancier de door hem opgestelde risicobeoordeling aan koper
te overhandigen resp. inzage daarin te verlenen.
12.3 Voor zover leverancier verantwoordelijk is voor schade
anders dan in het geleverde en koper op grond van de wettelijke
productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld, is
leverancier verplicht koper op eerste verzoek te vrijwaren van
rechten op schadevergoeding van derden, voor zover de oorzaak
van de schade gelegen is binnen de verantwoordelijkheid van
leverancier en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.
12.4 In het kader van zijn aansprakelijkheid overeenkomstig
punt 12.3 is leverancier tevens verplicht eventuele kosten van
koper te vergoeden die voortvloeien uit of ontstaan in verband
met een door koper uitgevoerde waarschuwings- of
terugroepactie. Over de inhoud en omvang van de uit te voeren
maatregelen zal koper leverancier – voor zover mogelijk en van
hem te verlangen – informeren resp. deze met hem afstemmen.
Dit geldt onverminderd de overige wettelijke aanspraken
voortvloeiende uit de productaansprakelijkheid.
12.5
Leverancier
verplicht
zich
om
een
productaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten
minste EUR 1.000.000,00 per schadegeval af te sluiten. Indien
koper verdergaande rechten op schadevergoeding heeft, worden
deze hierdoor niet aangetast.
13. Veiligheid van de werkomgeving, milieu en conflict
mineralen
13.1 Leverancier dient ervoor te zorgen dat zijn leveringen en
prestaties voldoen aan de op het terrein van koper of op de hem
bekende plaats van uitvoering geldende regels voor
milieubescherming, ongevallenpreventie en veilige
werkomgeving alsmede aan overige veiligheidstechnische/relevante regels teneinde nadelige gevolgen voor mens en milieu
te voorkomen resp. te verminderen. Hiervoor zal leverancier een
managementsysteem, bijvoorbeeld overeenkomstig NEN-ENISO 14001 of van gelijkwaardige aard, inrichten en verder
ontwikkelen. Koper heeft het recht om in voorkomend geval een
bewijs van het door leverancier gebruikte managementsysteem te
verlangen alsmede een audit in het bedrijf van leverancier uit te
voeren.
13.2 Leverancier verzekert dat hij zal voldoen aan de eisen van
de EU-verordening inzake chemische stoffen (REACH)
(verordening (EG) nr. 1907/2006), in het bijzonder dat de stoffen
zijn geregistreerd. Koper is niet verplicht in het kader van de
REACH-verordening een autorisatie voor een door leverancier
geleverd goed aan te vragen.
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13.3 Leverancier verzekert verder dat hij geen goederen zal
leveren die stoffen bevatten zoals bedoeld in de bijlagen 1 tot en
met 9 van de REACH-verordening, het Besluit van de Raad
2006/507/EG (Verdrag van Stockholm inzake persistente
organische verontreinigende stoffen), de EG-verordening
1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, de
Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) en de
RoHS-richtlijn (2002/95/EG) voor producten overeenkomstig
het toepassingsgebied ervan. Alle genoemde richtlijnen in hun
toepasselijke versie.
13.4 Mocht het geleverde stoffen bevatten die zijn opgenomen in
de Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHClijst) overeenkomstig REACH, is leverancier verplicht dit
onmiddellijk mee te delen. Dit geldt ook als in het geval van
lopende leveringen tot dusver niet in de lijst voorkomende
stoffen alsnog in de lijst worden opgenomen. Het geleverde mag
verder geen asbest, biociden of radioactief materiaal bevatten.
13.5 Mochten stoffen zoals bedoeld in de punten 13.3 en 13.4 in
het geleverde aanwezig zijn, dient dit voorafgaand aan de
levering met vermelding van de stof, het identificatienummer
(bijvoorbeeld CAS-nr.) en een actueel veiligheidsinformatieblad
schriftelijk aan koper te worden gemeld. Voor de levering van
deze goederen is een afzonderlijke vrijgave door koper vereist.
13.6 Leverancier verplicht zich door middel van redelijke
maatregelen in zijn organisatie en met betrekking tot zijn eigen
leveranciersketen ervoor te zorgen dat zgn. conflictmineralen in
de zin van de afdelingen 1502 en 1504 van de Amerikaanse
Dodd-Frank-Act (in het bijzonder uit de Democratische
Republiek Congo en haar buurlanden afkomstig columbiettantaliet (coltan), tin, wolframiet en goud alsmede derivaten
daarvan) niet in de aan koper te leveren producten voorkomen.
13.7 Leverancier is verplicht koper te vrijwaren van iedere
aansprakelijkheid in verband met de schending van
bovengenoemde verordeningen door leverancier resp. koper
schadeloos te stellen voor de schade die hij op grond van de
schending van de verordeningen door leverancier lijdt of die
daarmee verband houdt.
13.8 Leverancier dient verder rekening te houden met de voor de
afvoer van afval en reststoffen geldende voorschriften en koper
te wijzen op eventuele eisen ten aanzien van de behandeling,
opslag en afvoer van producten.
14. Eigendomsvoorbehoud, modellen, gereedschap en
geheimhouding
14.1 Rechten van eigendomsvoorbehoud van leverancier worden
niet erkend.
14.2 Voor zover koper aan leverancier stoffen, onderdelen,
dozen e.d. ter beschikking stelt, behoudt hij zich het eigendom
voor. De verwerking of verandering van deze onderdelen
geschiedt ten behoeve van koper. Indien het voorbehoudsgoed
wordt verwerkt met andere, niet aan koper toebehorende
goederen, wordt koper mede-eigenaar van de nieuwe zaak
overeenkomstig de waarde van de zaak van koper ten opzichte
van de andere verwerkte goederen op het moment van
verwerking.
14.3 Modellen en gereedschap die/dat op kosten van koper door
leverancier zijn/is vervaardigd, worden na betaling eigendom
van koper. Deze dienen door leverancier zorgvuldig te worden
behandeld, uitsluitend te worden gebruikt voor de vervaardiging
van de bestelde goederen, als eigendom van koper te worden
gekenmerkt en - voor zover mogelijk - gescheiden van de andere
producten van leverancier te worden opgeslagen alsmede voor
calamiteiten zoals brand, wateroverlast, diefstal, verlies en
overige beschadigingen voor rekening van leverancier te worden
verzekerd. Leverancier is verplicht aan het gereedschap alle
noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden alsmede
alle instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden tijdig op eigen
kosten uit te voeren. Een doorverkoop van de met deze modellen
en dit gereedschap vervaardigde onderdelen is zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van koper niet
toegestaan.
14.4 Documenten, tekeningen, plannen en schetsen alsmede
overig knowhow van koper die koper aan leverancier ter
beschikking stelt ter vervaardiging van de bestelde goederen
en/of de prestaties ongeacht in welke vorm, blijven eigendom
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van koper. Hierbij gaat het om bedrijfsgeheimen van koper en
deze dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Leverancier
verplicht zich deze zorgvuldig te behandelen, alleen ter
beschikking te stellen aan de medewerkers die deze nodig
hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en die op hun
beurt tot geheimhouding verplicht zijn, deze niet aan derden ter
beschikking te stellen, kopieën alleen ter uitvoering van de
bestelling te vervaardigen en na de uitvoering van de
levering/prestatie alle documenten inclusief kopieën aan koper
terug te sturen of naar de keuze van koper te vernietigen.
15. Privacy
Koper is bevoegd persoonsgegevens van leverancier te
verzamelen, op te slaan, te gebruiken en door te sturen, voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
rechtshandeling of voor zover de betrokken personen hebben
ingestemd. De betrokken personen hebben het recht inlichtingen
te ontvangen over de met betrekking tot hun persoon opgeslagen
gegevens alsmede over de verwerking en het gebruik ervan.
Eventuele verzoeken om inlichtingen of een beroep op verdere
rechten van betrokkenen dienen steeds te worden gericht aan
koper en worden in het kader van de toepasselijke nationale
wetgeving ingewilligd.
16. Oorsprong van de goederen en exportcontrole
16.1 Op verzoek van koper is leverancier verplicht tot afgifte van
een bewijs van oorsprong dat voldoet aan de op de dag van
opstelling ervan toepasselijke juridische eisen. Hij stelt dit
kosteloos ter beschikking van koper. Indien langlopende
leveranciersverklaringen worden gebruikt, dient leverancier
wijzigingen van de oorsprong op eigen initiatief samen met de
aanvaarding van de bestelling aan koper mee te delen. Het
daadwerkelijke land van oorsprong moet in ieder geval in de
documenten worden vermeld, ook als geen sprake is van een
preferentiële behandeling.
16.2 Leverancier is verplicht koper te informeren over eventuele
goedkeuringsverplichtingen bij (weder-)uitvoer van zijn
goederen overeenkomstig Nederlandse, Europese, Amerikaanse
en andere toepasselijke uitvoer- en douanebepalingen. Hiervoor
verstrekt leverancier, voor zover dit niet reeds in zijn aanbod is
opgenomen, bij de opdrachtbevestiging en in elke factuur voor
het betreffende artikel de volgende informatie: de statistische
goederencode, het nummer van de exportcontrolelijst van de EGDual-Use-verordening in de telkens toepasselijke versie of deel I
van de exportcontrolelijst en de ECCN (Export Control
Classification Number) volgens US-exportrecht.
16.3 Op verzoek van koper is leverancier verplicht om aan koper
alle verdere gegevens over de buitenlandse handel met
betrekking tot de goederen en hun bestanddelen schriftelijk mee
te delen alsmede de koper terstond schriftelijk te informeren over
alle wijzigingen van de in de punten 16.1 en 16.2 genoemde
gegevens.
16.4 Indien bovengenoemde gegevens niet worden verstrekt of
indien niet de juiste gegevens worden meegedeeld, is koper
onverminderd verdere rechten bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
17. Recht tot ontbinding en opzegging
Koper is naast de wettelijke rechten tot ontbinding bovendien
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien een wezenlijke
verslechtering van de financiële situatie van leverancier optreedt
of dreigt op te treden en de leverings- en prestatieverplichting
daardoor in gevaar komt of leverancier niet meer tot betaling in
staat is resp. leverancier ophoudt te betalen. Koper is verder
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien leverancier onder
de overheersende invloed geraakt van een concurrent van koper.
18.
Bedrijfsverantwoordelijkheid,
gedragscode
en
minimumloon
18.1 In het kader van zijn bedrijfsverantwoordelijkheid
onderschrijft leverancier dat bij of in verband met de
vervaardiging en de verkoop van zijn goederen resp. de
verrichting van zijn prestaties de wettelijke bepalingen, inclusief
de wetten inzake de bescherming van het milieu, in acht worden
genomen, arbeidsrechtelijke bepalingen en wetten ten behoeve
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van de gezondheid van de medewerkers worden gerespecteerd
alsmede kinder- en dwangarbeid niet wordt aanvaard.
Leverancier bevestigt bovendien met de aanvaarding van de
bestelling dat hij niet zal ingaan op enige vorm van omkoping en
corruptie noch deze zal tolereren. Koper wijst in dit verband op
de binnen het VOITH-concern geldende „VOITH Code of
Conduct“ die te vinden is onder http://www.Voith.com. Koper
verwacht van leverancier dat deze zich uitspreekt voor
inachtneming van de daarin opgenomen regels en beginselen en
de inachtneming daarvan ondersteunt.
18.2 Leverancier verzekert in het bijzonder dat hij de telkens
toepasselijke wetten inzake de regeling van het algemene
minimumloon in acht zal nemen en door hem ingeschakelde
onderleveranciers in dezelfde mate zal verplichten. Op verzoek
van koper zal leverancier de inachtneming van bovenstaande
wetten aantonen. Bij een schending van bovenstaande
toezegging zal leverancier koper vrijwaren van rechten van
derden en is hij verplicht tot betaling van geldboeten die in dit
verband aan koper worden opgelegd.
19. Algemene bepalingen
19.1 Personen die ter uitvoering van de overeenkomst
werkzaamheden op het terrein van koper of van de met koper
verbonden ondernemingen verrichten, dienen de bepalingen van
het betrokken bedrijfsreglement in acht te nemen. De
aansprakelijkheid voor ongevallen van deze personen op het
fabrieksterrein is uitgesloten, tenzij deze door opzettelijk of grof
nalatige schending van de verplichtingen door onze wettelijke
vertegenwoordigers of hun hulppersonen zijn veroorzaakt.
19.2 Het gebruik van aanvragen, bestellingen en de daarmee
verbonden correspondentie voor reclamedoeleinden is niet
toegestaan. Leverancier mag alleen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van koper reclame maken met hun
onderlinge zakelijke relatie of deze als referentie gebruiken.
19.3 Een cessie van vorderingen zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van koper is uitgesloten.
19.4 Op de contractuele betrekkingen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, met uitsluiting van het internationale
privaatrecht en het Weens Koopverdrag (CISG).
19.5 Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van koper. Koper kan
zich ook wenden tot een rechter in de vestigingsplaats van
leverancier.
19.6 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene
inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of
worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet
aan.
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