ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN JAGUAR, THE FRESH COMPANY B.V.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende definities worden gehanteerd:
1.1.

Koper: Jaguar, the fresh company B.V. gevestigd te Breda, kantoorhoudende aan de Handelsweg 180, 2988 DC Ridderkerk, alsmede de met deze
vennootschap gelieerde ondernemingen.

1.2.

Leverancier: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van goederen of diensten wordt overeengekomen.

1.3.

Partijen: de Koper en de Leverancier.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij de in artikel 1.1. genoemde ondernemingen als Koper van
goederen en/of diensten, dan wel als aanbesteder van werk optreden.

2.2.

Indien de Leverancier zijn algemene voorwaarden met uitsluiting van algemene voorwaarden van Koper van toepassing verklaart, wordt de acceptatie door de Leverancier van de order geacht te omvatten een acceptatie
van de algemene inkoopvoorwaarden van Koper onder een gelijktijdige intrekking van Leverancier's eigen algemene voorwaarden.

2.3.

Elke informatie waaronder offertes, prijslijsten etc. die door de Leverancier aan de Koper ter beschikking worden gesteld dienen te allen tijde te
worden beschouwd als een vrijblijvend aanbod aan de Koper. Behalve indien en voor zover anders voortvloeit uit een tussen Partijen eerder tot
stand gekomen mantelovereenkomst of afname overeenkomst.

2.4.

Orders en aanbiedingen van de Koper aan de Leverancier kunnen uitsluitend volledig en ongewijzigd door de Leverancier worden aanvaard.

2.5.

Aanbiedingen of offerteaanvragen van de Koper zijn te allen tijde vrijblijvend, de Leverancier kan hier nimmer rechten aan ontlenen. Een overeenkomst komt eerst tot stand tussen Partijen nadat de Leverancier van de
Koper een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen. De Koper heeft
bovendien te allen tijde het recht om zijn order of aanbieding, binnen twee
dagen na de ontvangst hiervan door de Leverancier, in te trekken dan wel
te wijzigen zonder dat de Koper hiertoe enige (schade)vergoeding aan de
Leverancier verschuldigd is. De dag waarop de intrekking dan wel wijzi-
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ging door de Koper aan de Leverancier wordt toegezonden, worden geacht de datum/tijd van opschorting dan wel wijziging te zijn.
2.6.

Onverlet het voorgaande zijn wijzigingen in de order slechts dan van
kracht indien zijn schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. De Overeenkomst
3.1.

Elke levering, offerte, aanbieding, overeenkomst alsmede elke andere uiting van de Koper en de Leverancier dienen, te allen tijde, te voldoen aan
het navolgende, behalve voor zover Partijen vooraf expliciet en schriftelijk
zijn overeengekomen hiervan af te wijken:

3.1.1. De Koper is HACCP en ISO 9002 gecertificeerd en zij is gespecialiseerd
in de handel in en de im- en export van groente, fruit en primeurs. Zij
streeft naar het aanhouden van de hoogste eisen met betrekking tot voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de door haar in te kopen en te
verkopen goederen.. Alle goederen en diensten van de Leverancier welke
door de Leverancier aan de Koper worden geleverd dienen dan ook van
optimale kwaliteit en van optimale versheid te zijn; tevens dienen deze
diensten en goederen volledig te voldoen aan de afgegeven specificaties en
vereisten zoals deze geformuleerd zijn door de Koper. Indien de overeenkomst impliceert dat de Leverancier de keuze heeft met betrekking tot de
te leveren kwaliteit en/of versheid van de te leveren goederen, is hij gehouden, te allen tijde voor de hoogste kwaliteit en de hoogste graad van
versheid te kiezen welke hiermee voldoen aan de eventueel afgegeven specificaties door de Koper.
3.1.2. Verklaringen van Partijen met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid,
afmetingen, gewicht, kleur, samenstelling, vorm, dimensies, transport, verpakking, temperatuur (bij transport, tussenopslag en bij aflevering), uiterste versdatum e.d. vormen een integraal onderdeel van hetgeen is overeengekomen en dienen derhalve volledig door Leverancier te worden nagekomen bij de levering.
3.1.3. De Leverancier garandeert voorts te allen tijde dat zijn verklaringen en
feitelijke levering met betrekking tot de in het voorgaande lid genoemde
eigenschappen van de te leveren goederen voldoen aan de op het moment
van levering, van kracht zijnde overheids- en andere wettelijke regelingen
en vereisten.
3.1.4. De geleverde goederen dienen altijd overeen te stemmen met eerder getoonde monsters en/of specificaties waarover tussen Partijen overeenstemming is bereikt.
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3.1.5. De Leverancier garandeert de Koper dat de vereisten als vermeld in sub 1
t/m 4 van dit artikel door hem zullen worden nagekomen. Instructies
en/of aanwijzingen van de Koper, bijvoorbeeld met betrekking tot de oorsprong van de te leveren goederen, laten deze garanties en verplichtingen
onverlet.
3.1.6. De overeengekomen prijs kan niet, eenzijdig, door de Leverancier worden
gewijzigd en wordt geacht tevens betrekking te hebben op de kosten van
adequate verpakking. De overeengekomen prijs kan niet zonder de schriftelijke toestemming van de Koper worden verhoogd. Koper zal nimmer
kosten in rekening worden gebracht met betrekking tot (eerder uitgebrachte) offertes of andere aanbiedingen. Tenzij anders overeengekomen
worden alle door de Leverancier afgegeven prijzen geacht betrekking te
hebben op levering DDP, Delivered Duty Paid (Incoterms 2000) op het
door Koper aan te wijzen afleveradres. Alle kosten verschuldigd door de
Leverancier na aankoop van de goederen tot aan de levering zullen voor
zijn rekening en risico komen. Indien en voor zover dergelijke kosten zijn
betaald door de Koper zullen deze worden gekwalificeerd als een vooruitbetaling aan de Leverancier.
3.1.7. De Koper heeft te allen tijde het recht van de Leverancier een bankgarantie, afgegeven door een in Nederland statutair gevestigde bank, te eisen tot
zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst door de Leverancier.
Deze bankgarantie dient te worden opgesteld volgens een door de Koper
te verstrekken model.
Artikel 4. Verpakking
4.1.

Alle goederen dienen adequaat verpakt te zijn, rekening houdende met de
te gebruiken transportmiddelen en transittijden. De goederen dienen hun
bestemming te bereiken in goede conditie onder de, voor waren van de
betreffende soort en hoedanigheid, gebruikelijke transportcondities. De
verpakking dient geschikt te zijn voor de (gebruikelijke) opslag van voedsel. Indien en voor zover de goederen niet behoorlijk zijn verpakt heeft de
Koper het recht deze onvoldoende verpakte goederen aan de Leverancier
te retourneren. De Leverancier is alsdan volledig aansprakelijk voor alle
schade welke de Koper lijdt, direct of indirect veroorzaakt door deze gebrekkige verpakking.

4.2.

De Koper heeft te allen tijde het recht verpakkingsmaterialen aan de Leverancier te retourneren. Verpakkingsmaterialen zullen worden geretourneerd voor rekening en risico van de Leverancier op het adres hiertoe aangegeven door de Leverancier en bij gebreke hiervan op het dichtstbijzijnde
vestigingsadres van de Leverancier.
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4.3.

Indien de Koper vooraf aanwijzingen heeft gegeven met betrekking tot de
verpakkingswijze en het materiaal dienen deze aanwijzingen door de Leverancier te worden nagekomen en worden deze geacht deel uit te maken
van de overeenkomst.

Artikel 5. Garantie
5.1.

De Leverancier garandeert dat de goederen bij levering geheel voldoen aan
de vereisten als vermeld in artikel 3.1.1 tot en met 3.1.7.

5.2.

Indien voor, dan wel op het tijdstip van levering Koper ten gevolge van
enige inspectie van de goederen constateert dat de prestatie van de Leverancier niet in overeenstemming is of zal zijn met de door Koper geplaatste order en Koper de Leverancier daarover inlicht, is de Leverancier
gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog te voldoen
aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen.

5.3.

Indien Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, zal Koper haar Leverancier schriftelijk in gebreke stellen en
haar een redelijke termijn geven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen
met uitzondering van de situatie benoemd in artikel 8.2. Laat Leverancier
ná zijn tekortkoming binnen deze termijn te herstellen, dan verkeert hij in
verzuim en is aansprakelijk voor alle door Koper te lijden schade.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1.

De Koper heeft het recht de kwaliteit en/of de kwantiteit dan wel de aard
van de goederen te wijzigen. Deze wijzigingsbevoegdheid geldt tevens
voor de aard en omvang van de overeenkomst. Alle wijzigingen zullen tussen Partijen schriftelijk worden vastgelegd. De Leverancier is niet gerechtigd de overeenkomst te wijzigen zonder hiervoor, vooraf, schriftelijke
toestemming te hebben verkregen van de Koper.

Artikel 7. Inspectie en beoordeling
7.1.

Inspectie en/of kwaliteitscontroles van de geleverde goederen kunnen
door de Koper dan wel hiertoe door de Koper aangewezen derden, worden uitgevoerd vóór, tijdens en na de feitelijke levering.

7.2.

De Leverancier verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de verplichting toegang te verlenen tot
de opslagplaats van de goederen alsmede het ter beschikking stellen van de
noodzakelijke documentatie en informatie voor eigen rekening.

7.3.

De kosten van deze inspecties en/of kwaliteitscontroles zullen worden
gedragen door de Leverancier.
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Reis- en hotelkosten van de Koper dan wel van door de Koper aangewezen derden zullen voor rekening van de Koper komen.
7.4.

Indien de goederen op basis van de in dit artikel genoemde inspectie of
kwaliteitscontrole geheel of gedeeltelijk door de Koper worden geweigerd
of afgekeurd, zullen deze goederen vanaf dat moment voor rekening en risico van de Leverancier komen.

8. Levering
8.1.

De levertermijn dan wel leverdatum zal als zodanig in de opdracht van de
Koper worden genoemd als de dag, maand, jaar en indien vereist zelfs het
uur waarop, tijdens de gebruikelijke openingstijden van de Koper, de zaken door de Leverancier moeten worden afgeleverd. Indien de levertijd
dan wel levertermijn is gespecificeerd althans geen dag waarop de levering
moet plaatsvinden is gespecificeerd zal de levertermijn in overleg tussen
beide Partijen worden vastgesteld. De Leverancier zal na ontvangst van de
opdracht/order van de Koper onmiddellijk met de Koper contact opnemen indien hierin geen levertermijn is opgenomen. Indien de Leverancier
niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige vergoeding.

8.2.

Overeengekomen levertermijnen of leverdata en/of tijdstippen zijn fatale
termijnen. Indien de Leverancier in gebreke blijft met zijn leveringsverplichting om op het overeengekomen tijdstip te leveren, treedt derhalve
van rechtswege verzuim in. Alsdan is de Leverancier aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade van Koper en van Koper’s eventuele afnemers. Indien de Leverancier alsnog levert, houdt de enkele acceptatie
van de levering door de Koper niet in dat Leverancier hiermee aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.

8.3.

Indien en voor zover de Koper in zijn order een voorkeur heeft uitgesproken voor levertijd/leverdatum waar de Leverancier geen schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt, zal deze voorkeurdatum gekwalificeerd worden als de overeengekomen leveringsdatum.

8.4.

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect veroorzaakt door het niet dan wel te laat leveren door de Leverancier.

8.5.

Indien niet anders, schriftelijk, is overeengekomen zal de Leverancier
zorgdragen voor het transport van de goederen. De Leverancier zal hiertoe gebruik maken van zijn eigen transportmiddelen dan wel voor zijn rekening en risico ingeschakelde derden. Indien de Leverancier het transport
door derden laat uitvoeren zal de levering eerst plaatsvinden op het moment, onmiddellijk nadat, de goederen de overeengekomen leverplaats van
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de Koper hebben bereikt en de Koper kenbaar heeft gemaakt levering te
kunnen accepteren.
8.6.

De Koper wordt geacht bij elke acceptatie van een levering een voorbehoud gemaakt te hebben met betrekking tot de kwaliteit en de inhoud van
de levering. Indien goederen zijn geleverd welke niet voldoen aan de overeenkomst heeft de Koper het recht bij de Leverancier te reclameren op het
moment dat dit gebrek zich aan de Koper openbaart. De Leverancier zal
hiertoe zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden geïnformeerd.

8.7.

Deelleveringen en leveringen vóór het overeengekomen tijdstip, waarvoor
door Koper tevoren geen schriftelijke toestemming is verleend, kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening en risico van de Leverancier worden teruggezonden.

Artikel 9. Betaling
9.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de Koper voldoen aan haar
betalingsverplichting binnen 30 dagen na levering van de goederen en ontvangst van de hierop betrekking hebbende factuur. Indien en voor zover
de Koper bij de Leverancier heeft gereclameerd met betrekking tot (een
deel van) het gefactureerde, heeft de Koper het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. De Koper heeft voorts het recht onjuist geadresseerde of anderszins onjuiste facturen aan de Leverancier te retourneren
zonder
tot
enige
betaling
hiervan
gehouden
te
zijn.

9.2.

Indien en voor zover de Koper betalingen verricht aan de Leverancier
voordat deze betalingen in overeenstemming met lid 1 van dit artikel, opeisbaar waren dienen deze betalingen onmiddellijk, zonder enige verrekening door de Leverancier, aan de Koper te worden terugbetaald. Aan betaling door de Koper kan nimmer enig rechtsgevolg worden verbonden
noch de erkenning van de behoorlijke nakoming van de overeenkomst
door de Leverancier worden afgeleid.
Elke betaling dient door de Leverancier in mindering te worden gebracht
op de schuld zoals gespecificeerd bij deze betaling door de Koper. De
specificatie kan plaatsvinden voor, tegelijkertijd met of na de betreffende
betaling.

9.3.

De Koper heeft te allen tijde het recht om opeisbare vorderingen van de
Leverancier te verrekenen met elke (eventueel nog niet opeisbare/toekomstige) vordering van de Koper op de Leverancier.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
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10.1.

Indien de Leverancier schade lijdt, kan ongeacht de oorzaak, de Koper
nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag dat de koopprijs
van de goederen met betrekking tot de overeenkomst waaruit de schade
voortvloeit, overstijgt.

10.2.

Indien de Leverancier van mening is dat de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen dient de Leverancier de Koper hiertoe
eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de Koper alsdan een redelijke termijn van minimaal acht werkdagen te geven om het kennelijke gebrek in
de nakoming te herstellen. De Koper is op dat moment gerechtigd de
overeenkomst alsnog na te komen en aan haar verplichtingen te voldoen
zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn noch mag
hieruit afgeleid worden dat de Koper in gebreke is gebleven met het nakomen van haar verplichtingen.

10.3.

De Koper heeft te allen tijde het recht de levering van gebrekkige goederen te weigeren dan wel aan de Leverancier of aan hem bij het transport
ingeschakelde derde(n) te retourneren. De Koper is in dat geval niet verplicht zich te verzekeren van het voortbestaan of voor het (kwalitatieve of
kwantitatieve) behoud van de goederen in te staan.

10.4.

De Leverancier is verplicht de te leveren zaken te verzekeren tegen de
gebruikelijke zowel tijdens opslag- en transportrisico's. De Leverancier is
het niet toegestaan de eventueel hieruit voortvloeiende verzekeringsclaim
te verpanden of te cederen of op andere wijze als zekerheid te stellen aan
enige derde. De Leverancier verklaart zich nu reeds bereid om deze verzekeringsclaims, op eerste verzoek en om niet, aan de Koper over te dragen.

10.5.

Indien en voor zover de Koper schade van zijn klanten vergoedt, ongeacht
of hij hiertoe is gehouden op basis van de Wet, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Leverancier is de Leverancier verplicht deze schade,
vermeerderd met alle rente en kosten van de Koper, aan de Koper te vergoeden, ongeacht de wijze waarop of de reden waarom deze vergoedingen
zijn verschuldigd en ongeacht het feit of de Leverancier zich bewust was
van de kennelijke gebreken en het geleverde of en de nakoming van de
overeenkomst.

10.6.

De Leverancier is gehouden de Koper, indien mogelijk vooraf, te informeren en te voorzien van alle informatie met betrekking tot de producten, de
herkomst en de kwaliteit hiervan. De Leverancier garandeert voorts dat elke levering in overeenstemming zal zijn met de hiervoor geldende wettelijke bepalingen in het land van herkomst, landen van doorvoer en het land
van levering alsmede verklaart hij zich nu reeds voor alsdan bereid alle
medewerking te verlenen in het geval van als zodanig door de Koper te
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benoemen calamiteiten en recall-procedures. De Leverancier komt nimmer enig opschortings- of retentierecht toe.
10.7.

Indien Leverancier niet, niet geheel, dan wel niet tijdig presteert hetgeen
waartoe hij verplicht is, heeft Koper het recht de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien Koper de overeenkomst gedeeltelijk ontbindt, dan kan deze ontbinding mede betrekking hebben op dat deel dat wel tijdig werd geleverd,
maar dat ten gevolge van de ontbinding niet meer doeltreffend kan worden gebruikt. Het voorgaande laat onverlet het recht van Koper om nakoming van de Leverancier te vorderen.

10.8.

De Koper heeft bij ontbinding van een overeenkomst het recht:
a)
b)

aan Leverancier voor diens rekening en risico het reeds geleverde
terug te zenden;
van Leverancier de extra uitgaven vergoed te krijgen die Koper
moet maken tot redelijke vervanging van de goederen die niet
door de Koper ontvangen of behouden werden. Indien een geleverde prestatie afwijkt van het overeengekomene en de Leverancier na in gebreke te zijn gesteld de geconstateerde gebreken niet
binnen de daarvoor door Koper gestelde termijn heeft hersteld,
heeft Koper het recht het geleverde voor rekening van de Leverancier in de overeengekomen staat te brengen, dan wel te doen
brengen. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Koper
op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1.

De Leverancier garandeert de Koper dat hij de in het kader van de overeenkomst aan hem ter beschikking gekomen bedrijfsinformatie geheim zal
houden en deze geheimhouding ook aan zijn werknemers zal opleggen.

11.2.

Het is de Leverancier eerst toegestaan om het bestaan van enige overeenkomst of levering met aan de Koper bekend te maken aan derden na Koper’s schriftelijke en voorafgaande toestemming hiertoe. De Koper heeft
het recht aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1.

De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen dan wel
verpakkingsmaterialen welke niet van Koper afkomstig zijn geen inbreuk
maken op enig recht van intellectuele eigendom waaronder in ieder geval
begrepen handelsnamen, auteursrechten, modelrechten, merkrechten en
octrooirechten.
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De Leverancier zal de Koper vrijwaren en schadeloos stellen op het moment dat de Koper geconfronteerd wordt met enige vordering of claim dat
de gebruikte en van de Leverancier afkomstige materialen of goederen inbreuk maken op enig recht van een derde.
12.2.

De Leverancier garandeert Koper dat hij geen inbreuk zal maken op de
intellectuele eigendomsrechten van de Koper waaronder in ieder geval begrepen de handelsnaam en merknamen van Koper waaronder in ieder geval begrepen “Jaguar”. De Leverancier is het uitsluitend toegestaan van de
merk- en handelsnamen van de Leverancier gebruik te maken indien en
voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.3.

Het is de Leverancier niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken
van de handelsnamen en/of handelsmerken van de Koper buiten het kader van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, leverantie, P.R. of anderszins.
Indien door de Koper wordt geconstateerd dat de Leverancier met inachtneming van al het hier bovenstaande, op ongeoorloofde wijze gebruik
heeft gemaakt van de handelsnamen of merknamen van de Koper, heeft
de Koper het recht alle op dat moment geldende overeenkomsten met de
Leverancier te ontbinden zonder hiertoe enige vergoeding aan de Leverancier verschuldigd te zijn. De Leverancier is op basis van dit ongeoorloofd gebruik aansprakelijk en zal de Koper alle direct en indirect hierdoor
geleden schade aan de Koper vergoeden. Daarenboven komen Partijen
voor een zodanige situatie overeen dat Leverancier aan de Koper (niet als
boete) een gefixeerde schadevergoeding zal betalen van USD 20.000,-(zegge: twintigduizend Amerikaanse dollars) voor iedere overtreding van
hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij Koper schriftelijk aan Leverancier te
kennen geeft volledige schadevergoeding van de Leverancier te eisen. Onder de alsdan door Koper geleden schade is tevens begrepen de middels
de inbreuk door de Leverancier onrechtmatig gegenereerde winst.

Artikel 13. Overdracht
13.1.

Het is de Leverancier niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Koper om rechten en verplichtingen, voortvloeiend
uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

13.2.

Het is de Leverancier niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Koper om de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen, aan derden.

Artikel 14
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14.1.

Indien de Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit deze overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, of onder curatelenstelling, dan wel bij beslaglegging op of liquidatie van het bedrijf van de Leverancier, is Koper, te
haren keuze, zonder enige verplichting tot schadevergoedingen onverminderd de haar verder toekomende rechten, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.

14.2.

Koper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van al
het haar toekomende te vorderen.

14.3.

Indien de behoorlijke nakoming door Koper ten gevolge van een of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Koper komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk
onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Koper het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder hiertoe enige schadevergoeding aan de
Leverancier verschuldigd te zijn.

14.4.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Koper komen,
zijn gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekelooshied, van personen van wie Koper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, werkstaking, aangepaste wet of regelgeving, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-,
uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuuren/of kernrampen, oorlogshandelingen en/of terroristische aanslagen of
de dreiging daarmee.

Artikel 15. Eigendomsoverdracht
15.1.

Het recht van eigendom op de prestatie van de Leverancier zal op de Koper overgaan bij de levering, zoals deze bij de betreffende opdracht is
overeengekomen.

15.2.

De order van de Koper dan wel de overeenkomst zal nimmer een overdracht aan de Leverancier van enig (licentie-)recht van intellectueel eigendom van de Koper impliceren.

Artikel 16. Code of Conduct
16.1.

Het is de Leverancier niet toegestaan de onafhankelijkheid en/of objectiviteit van relevante overheidsinstanties of daar werkzame personen of van
particuliere inspectiebedrijven te beïnvloeden. Het is de Leverancier uitsluitend toegestaan aan de vorenbedoelden alle benodigde informatie te
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verstrekken teneinde hen in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel
te vormen.
16.2.

Het is de Leverancier niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Koper om aan agenten of werknemers van de Koper,
ongeacht hun positie, bonussen, provisies, giften of anderszins privileges
te verlenen of in het vooruitzicht te stellen. Het is de Leverancier niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper, om
personeel van Koper in dienst te nemen of met het doel hierop te benaderen. De Koper kan aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden
verbinden waaronder begrepen een verzoek tot vergoeding van de hierdoor te lijden schade.

16.3.

Indien de Leverancier in gebreke blijft de in dit artikel geformuleerde verplichtingen na te komen dan wel expliciet dreigt hiervan af te wijken, zal
de Koper de commerciële relatie met de Leverancier verbreken, onverminderd het recht van Koper terzake volledige schadevergoeding van de
Leverancier te vorderen.

Artikel 17. Overig
17.1.

Indien een van de bepalingen of deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is en/of in strijd met de Wet
heeft de Koper het recht een nieuwe bepaling te formuleren welke wordt
geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst welke de aard en
strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

17.2.1. De inhoud van deze voorwaarden kan van tijd tot tijd door de Koper
worden aangepast. Voordat een gewijzigde versie van kracht wordt, zal de
inhoud van deze gewijzigde versie aan de klanten en aan de Leveranciers
van Koper bekend worden gemaakt, waarbij zal worden aangegeven vanaf
welk moment de aldus gewijzigde voorwaarden van kracht zullen worden.
Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1.

Op alle overeenkomsten, orders, offertes etc. waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden zelf, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

18.2.

Onverminderd het recht van de Koper om zich te wenden tot een rechter
die op grond van enige wettelijke regeling bevoegd is, is uitsluitend bevoegd de Rechter binnen wiens ambtsgebied Ridderkerk is gelegen.
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Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn op 25 mei 2007 gedeponeerd ter
griffie van de Rechtbank Rotterdam, alsmede bij het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Rotterdam.
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