Algemene inkoopvoorwaarden
Elster-Instromet B.V.
1. Totstandkoming van overeenkomsten
1.1 Bestellingen worden uitsluitend gedaan op
basis van deze algemene inkoopvoorwaarden. Algemene voorwaarden, dan
wel andere voorwaarden van de leverancier in de offerte en opdrachtbevestiging,
die anders luiden, worden niet erkend.
Bestellingen, afspraken, wijzigingen, mondelinge nevenafspraken evenals van deze
voorwaarden afwijkende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts bindend,
als ze door de koper schriftelijk zijn verstrekt of bevestigd.
De communicatie zal alleen met de bestellende inkoopafdeling worden gevoerd, die
als enige gerechtigd is tegenover de leverancier bindende verklaringen af te geven.
1.2 De leverancier zal de acceptatie van de
bestelling binnen 10 dagen na de datum
van de bestelling bevestigen. Bevestigt de
leverancier de bestelling met afwijkende
voorwaarden, dan geldt het zwijgen van
de koper niet als instemming.
1.3 Door de bevestiging stemt de leverancier
in met deze algemene inkoopvoorwaarden zonder voorbehoud. Van de inhoud
van de bestelling afwijkende voorwaarden
zijn alleen geldig, indien ze door de koper
schriftelijk worden bevestigd; lever- en
prestatievoorwaarden van de leverancier
zijn niet bindend ten opzichte van de koper, ook indien er geen bezwaar tegen
gemaakt wordt.
2. Prijzen
2.1 De overeengekomen prijs voor de bestelde goederen evenals andere prestaties,
geldt als vaste prijs en wordt beschouwd
als franco de door de koper opgegeven
plaats van levering, met inbegrip van verpakkings- en vrachtkosten.
2.2 Is er een prijs „af fabriek“ (EXW) volgens
Incoterms geldend op de datum van aanbieding of „af magazijn“ afgesproken, dan
neemt de koper alleen de gunstigste
vrachtkosten over. Alle kosten die ontstaan tot aan de overdracht van de goederen aan een vrachtvervoerder draagt de
leverancier.
2.3 Wordt bij wijze van uitzondering een vergoeding voor de verpakking afgesproken,
dan zal de leverancier de verpakking door
middel van een franco retourzending naar
de plaats van verzending met vergoeding
van 2/3 van de berekende waarde aan de
koper vergoeden. De koper kan de waarde ook van het factuurbedrag aftrekken.
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2.4 De levering geschiedt voor rekening en
risico van de leverancier. De plaats van
levering voor alle leveringen en prestaties
door de leverancier is de plaats van de
koper geldend op dat moment.. Het risico
van de toevallige teloorgang of een toevallige verslechtering gaat met de aanvaarding van de levering of prestatie op
de plaats van levering, geldend op dat
moment, over op de koper.
3. Levertijd
3.1 De door de koper aangegeven levertijden
zijn bindend.
3.2 Bij te late levering of prestatie is de koper
gerechtigd alle daaruit voortvloeiende wettelijke aanspraken te doen gelden.
3.3 Bemerkt de leverancier dat hij de lever- en
prestatietijden niet kan nakomen, dan
moet hij de koper daarvan onmiddellijk op
de hoogte brengen.
3.4 Op de dag van verzending moet een kopie
van het afleveringsbewijs als verzendbewijs per post worden toegestuurd. De originele documenten moeten bij de goederen worden gevoegd.
4. Rechten van derden
4.1 Leveringen geschieden zonder eigendomsvoorbehoud en andere beperkingen.
4.2 Rechten van derden op door de leverancier te leveren goederen moeten aan de
koper bekend worden gemaakt.
5. Garantie
5.1 De leverancier garandeert dat zijn leverin-

gen en prestaties de contractueel overeengekomen eigenschappen bezitten en
overeenstemmen met de nieuwste stand
van de techniek, evenals met de desbetreffende wettelijke bepalingen en de veiligheidsaanbevelingen van de verantwoordelijke vakverenigingen, toezicht houdende autoriteiten, bedrijfsverenigingen en
soortgelijke organen. De ARBO - wetgeving ter voorkoming van ongevallen en
t.a.v. de arbeidsveiligheid, evenals voorschriften inzake beveiligingstechniek en
milieu, moeten in acht worden genomen.
Voor de inachtneming van deze voorschriften draagt de leverancier de verantwoordelijkheid en hij draagt bij niet inachtneming van deze verplichtingen de daaruit
ontstane schade.
5.2 De verplichting van de koper t.a.v. onderzoek en reclamatie begint pas nadat de
goederen op de voorgeschreven plaats
van bestemming zijn aangekomen en de
verzendingsdocumenten beschikbaar zijn.
Bij andere prestaties begint deze verplich-
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6.

ting pas bij de aanvaarding van de prestatie.
De leverancier doet uitdrukkelijk afstand
van zijn verweer jegens koper dat te laat
gereclameerd is in geval van een te late
reclamatie c.q. ingebrekestelling.
Koper heeft onverkort alle wettelijke rechten voor het geval de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt.
Onafhankelijk hiervan zijn wij gerechtigd
van leveranciers naar onze keus reparatie
van gebreken of vervangende levering te
eisen. In dit geval is de leverancier verplicht alle kosten in verband met de reparatie van de gebreken of de vervangende
levering te dragen. Het recht op schadevergoeding, in het bijzonder het recht op
schadevergoeding in plaats van de prestatie, blijft uitdrukkelijk voorbehouden. De
termijnen beginnen na elke reparatie of
vervanging opnieuw.
De koper is gerechtigd op kosten van de
leverancier het herstel van het gebrek zelf
uit te voeren, indien vertraging risico’s met
zich brengt of in geval van spoedeisendheid.
De binnenkomende leveringen worden op
grond van de proefontwerpen en eventuele
tekeningen van de koper gekeurd. Bij
overschrijdingen van het in het steekproefplan van de koper toelaatbare aantal gebreken, wordt de totale levering geweigerd
en gecrediteerd. De zending moet door de
leverancier worden teruggenomen. De ontstane kosten van keuring en teruggave
worden de leverancier in rekening gebracht.
Voor wijzigingen in het type samenstelling
van de verwerkte materialen of in de constructieve uitvoering ten opzichte van
vroeger voor de koper gerealiseerde
soortgelijke leveringen of prestaties vóór
het begin van de productie of vóór de levering, is de schriftelijke toestemming van de
koper nodig.
Aansprakelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor alle
door hem of door personen voor wie hij
verantwoordelijk is veroorzaakte schade,
in het bijzonder schade die aan of door de
geleverde zaken ontstaan ten gevolge
van fouten of gebreken aan de geleverde
zaken, zulks volgens de bovengenoemde
garantie, alsmede volgens de bovengenoemde garantie, alsmede volgende de
regels van het Nederlands burgerlijk
recht. De aansprakelijkheid strekt zich
mede uit tot schade door overschrijding
van de levertijd, schade aan zaken van
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derden, bedrijfsschade en aan indirecte
schade, die bij ons of derden ontstaat. De
leverancier zal koper ter zake van aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren en
koper zonodig schadeloos stelen.
7.

Ontbinding
Bij een voor de nakoming van de overeenkomst door de leverancier buiten de
schuld van de koper intredende wijziging
van de voor het aangaan van de overeenkomst doorslaggevende omstandigheden,
is de koper gerechtigd de nakoming van
de overeenkomst op een later tijdstip dan
de overeengekomen termijn te eisen of
geheel, resp. gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden.

8. Tekeningen en werktuigen
8.1 Voor zover voor de uitvoering van bestel-

lingen ontwerpen, tekeningen of gereedschappen nodig zijn, is een schriftelijke
vrijstelling door de koper nodig. De leverancier is verplicht, vóór het vervaardigen
van werktuigen de uitvoering en het concept ervan aan de hand van tekeningen
met de koper door te spreken, zonder dat
hierdoor zijn verantwoording voor de uitvoering conform de overeenkomst wordt
beperkt. Dat geldt ook voor de vrijwaringsen garantieverplichtingen van de leverancier met het oog op het onderwerp van de
levering, evenals voor voorstellen en aanbevelingen van de koper, voor zover niet
uitdrukkelijk iets anders overeengekomen
wordt.
8.2 Na uitvoering van de werkzaamheden,
resp. na het vervaardigen van de constructies moeten aan de koper de overeenkomstige werktuigtekeningen en technische
documenten uiterlijk op het moment van
afname kosteloos worden toegezonden en
het eigendom aan hem worden overgedragen. Wijzigingen, uitgevoerd na de
aanvaarding door de leverancier, moeten
onmiddellijk aan de koper worden meegedeeld. Tekeningen, werktuigen, monsters
en andere documenten resp. voorwerpen
mogen zonder schriftelijke toestemming
van de koper niet voor andere dan de contractueel overeengekomen doelen worden
gebruikt resp. voor derden toegankelijk
worden gemaakt. Deze blijven eigendom
van de koper en moeten bij niet gebruik,
dan wel na voltooiing van de de overeenkomst onmiddellijk aan de koper terug
worden gegeven.
8.3 De leverancier moet de voorwerpen en
documenten, die eigendom zijn van koper,
op zijn kosten in stand houden, onderhou-
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den en beveiligen, evenals adequaat verzekeren.

kwaliteitseisen, resp. met de overeengekomen uitvoering.

9. Factuur en betaling
9.1 Facturen moeten niet bij de zending wor-

13. Bevoegde rechtbank, toepasbaar recht,

den gevoegd, maar gescheiden na de levering afzonderlijk voor elke bestelling met
vermelding van het bestelnummer worden
toegezonden.
9.2 Betaling gebeurt met betaalmiddelen naar
keuze van de koper.
9.3 Betaling geschieden
binnen 60 dagen
netto of indien overeengekomen, na levering resp. afname van de prestatie en ontvangst van de factuur.
9.4 Betalingen door de koper betekenen geen
erkenning van de rekening of van de levering resp. prestatie als zijnde conform de
overeenkomst en zonder gebreken, en geschieden derhalve uitdrukkelijk onder het
voorbehoud van een gepaste controle naar
de juistheid en correctheid van de levering.
10. Overdracht en compensatie

De leverancier mag zonder schriftelijke
toestemming vorderingen jegens de
koper vanwege zijn leveringen niet aan
derden overdragen. De compensatie met
door de koper bestreden of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenclaims van de
leverancier, is niet geoorloofd. Hetzelfde
geldt voor het recht van retentie

aanvullende voorschriften

13.1 Alle geschillen, daaronder begrepen ge-

schillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen,
voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden berecht
door de Rechtbank te Zutphen. Op een
geheel of gedeeltelijk krachtens deze
voorwaarden gesloten overeenkomst is
steeds Nederlands recht van toepassing.
Mochten individuele bepalingen van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn, dan blijft
de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De contractpartners zullen de niet rechtsgeldige regeling vervangen door een regeling die voor
hen in economische zin het dichtst daarbij
in de buurt komt.
Belangrijke aanwijzing:
Bij reparatie-, montage- en installatiewerkzaamheden moeten de in de bedrijven opgehangen veiligheidsvoorschriften
in acht worden genomen.

11. Octrooirechten
11.1 Voor zover er beroepsmatige octrooirech-

ten in samenhang met de geleverde goederen bestaan, draagt de leverancier met
de levering het onbeperkte recht van het
gebruik van deze rechten over aan de koper, voor zover dit voor het gebruik van de
goederen conform het contract vereist is.
11.2 De leverancier vrijwaart de koper en zijn
klanten van aanspraken die derden wegens schending van octrooirechten of auteursrechten betreffende de geleverde
goederen jegens de koper doen gelden.
De leverancier verplicht zich de koper de
hierdoor ontstane schade te vergoeden.
12. Raam – en afroepovereenkomsten

De bovenstaande voorwaarden gelden
ook voor raam- en afroepovereenkomsten,
voor zover per individueel geval niets
anders is overeengekomen.
De koper is gerechtigd de raam- en afroepovereenkomsten te ontbinden, voor
het geval de voor de individuele afroepen
geleverde goederen resp. prestaties niet
overeenstemmen met de overeengekomen
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