Algemene Inkoopvoorwaarden Tuinte holding
d.d. 26 november 2015, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Art. 1. Algemeen
1.1

1.2

1.3

Art. 7. Eigendomsoverdracht, oplevering en risico

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle inkopen van goederen en 7.1
diensten door opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk door beide partijen schriftelijk
wordt afgeweken. Andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden zijn
slechts bindend indien en voor zover daarmee door opdrachtgever schriftelijk
is ingestemd.
7.2
In het navolgende wordt verstaan onder opdrachtgever “Tuinte holding BV,
Tuinte support BV, Tumakon engineering & machinebouw BV, Tuinte
machinefabriek BV, TDO technical services BV, Marlynn cleaning systems
BV” en onder opdrachtnemer de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
de inkoopopdracht is gericht.

Art. 2. Acceptatie van de inkooporder door de opdrachtnemer
2.1

Tenzij anders overeengekomen zal het eigendom van en het risico voor
verlies, diefstal en beschadiging van de leverantie overgaan naar de
opdrachtgever, zodra goederen / diensten zijn geleverd op de door de
opdrachtgever aangegeven locatie én deze zijn goedgekeurd door de
opdrachtgever, in de zin van artikel 5.
Bij de eerste oplevering dient de opdrachtnemer de (concept)
revisietekeningen, bedieningsvoorschriften, software en dergelijke in
enkelvoud kosteloos digitaal aan de opdrachtgever te overhandigen. De
(concept) revisie dient door de opdrachtgever te worden goedgekeurd en,
zonodig, door de opdrachtnemer te worden aangepast. Indien (concept)
revisietekeningen worden overgelegd, moeten de definitieve revisietekeningen
uiterlijk vier weken na de eerste oplevering in drievoud aan de opdrachtgever
kosteloos worden overhandigd. Daarnaast dient de opdrachtnemer gegevens
of revisie(s) of tekeningen die digitaal voorhanden zijn, ook digitaal kosteloos
aan te leveren, dit binnen de bij de opdrachtgever in gebruik zijnde
tekenprogrammatuur.
Bij betalingen die plaatsvinden vòòr de aflevering, zal het eigendom naar rato
van de betaling overgaan naar de opdrachtgever.
Op de te leveren goederen / diensten zijn van toepassing de laatste versie van
de International Rules for the Interpretation of Trade Terms (Incoterms).
Alle leveringen dienen DDP, volgens Incoterms, afgeleverd te worden op het in
de inkooporder aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.
Indien materialen en / of delen door opdrachtgever worden toegeleverd, met
als doel te worden verwerkt of geïntegreerd in de levering van de
opdrachtnemer, blijven deze eigendom van de opdrachtgever. De
opdrachtnemer dient deze zaken als zodanig te markeren en het risico van
verlies, diefstal en beschadiging te dragen.
Eventuele goederen/ diensten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
ter beschikking gesteld blijven eigendom van de opdrachtgever of de
opdrachtgever wordt eigenaar van de goederen/ diensten die ermee zijn
samengesteld. De opdrachtnemer zal daartoe de aangeleverde goederen
aanmerken als zijnde eigendom van de opdrachtgever en deze in goede
conditie houden. De opdrachtnemer draagt het risico van verlies, diefstal of
beschadiging totdat deze geleverd zijn aan de opdrachtgever.
Indien montage of samenbouwen of de supervisie hierop, of het testen en / of
inbedrijfstellen van door opdrachtgever toegeleverde delen onderdeel uitmaakt
van de levering, is het risico van verlies, diefstal en beschadiging voor de
opdrachtnemer van het moment van ter beschikking stellen door de
opdrachtgever tot het moment van eigendomsoverdracht aan de
opdrachtgever.

De opdrachtnemer dient de ontvangst en acceptatie van alle inkooporders
binnen 14 dagen na dagtekening te bevestigen, door middel van terugzending
van een ondertekende kopie van de order.
2.2
De opdrachtgever is gerechtigd de inkooporder eenzijdig te beëindigen zolang 7.3
er geen schriftelijke orderbevestiging door opdrachtnemer heeft
plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever enige vergoeding aan 7.4
opdrachtnemer verschuldigd is.
7.5
Art. 3. Kwaliteitsgarantie
7.6
3.1
De opdrachtnemer garandeert:

dat het geleverde compleet is en de functie vervult waarvoor het is
aangeschaft.

dat het geleverde voldoet aan de eisen die door de opdrachtgever zijn
aangegeven.
7.7

dat het geleverde in overeenstemming is met de in Nederland
geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

dat het geleverde van goede kwaliteit is en vrij van gebreken in
ontwerp, vakmanschap en materialen en dat bij de uitvoering van het
werk goed vakmanschap en nieuwe materialen worden toegepast.

dat het beschikbaar stellen van personeel geschiedt op grond van de
geldende wettelijke bepalingen en voorschriften en gedurende de 7.8
overeengekomen periode beschikbaar blijven.
3.2
Indien in de overeenkomst en / of in de daarbij behorende bijlagen wordt
verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en / of andere voorschriften
die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de opdrachtnemer geacht
deze te kennen tenzij hij ons daar onverwijld schriftelijk van het tegendeel in
kennis stelt. De opdrachtgever zal dan alsnog de opdrachtnemer over de
Art. 8. Leveringsdatum
voorschriften informeren.
Art. 4. Tussentijdse keuring en beproeving
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het verrichten van tussentijdse
inspecties, testen en steekproeven en voortgangscontrole uit te oefenen. De
opdrachtnemer zal daartoe binnen redelijke grenzen personele en materiële
hulp verstrekken.
De opdrachtnemer zal desgevraagd toegang verlenen tot de betreffende
objecten om keuring en beproeving ter plaatse mogelijk te maken.
Indien er tussentijds inspecties, testen of steekproeven nodig zijn op initiatief
van de opdrachtnemer dan dient de opdrachtgever van tijd en plaats op de
hoogte te worden gesteld dusdanig dat de opdrachtgever hierbij aanwezig kan
zijn.
De kosten van tussentijdse inspecties, testen of steekproeven zijn voor
rekening van de opdrachtnemer, tenzij het eigen personeel van de
opdrachtgever betreft die de betreffende activiteit verricht.
Eventuele aanvullende kosten ontstaan door uitstel van de keuring en
beproeving door de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Kosten ontstaan door uitstel veroorzaakt door de opdrachtgever zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
In geval van afkeur zal de opdrachtnemer hiervan direct op de hoogte worden
gesteld met vermelding van de reden(en). De opdrachtnemer heeft de plicht
het afgekeurde te herstellen of te vervangen op eigen kosten, binnen een door
de opdrachtgever te stellen termijn.
Tussentijdse keuring en beproeving, of het ontbreken daarvan, houdt geen
aanvaarding van het geleverde in.

8.1
8.2

8.3

8.4

Art. 9. Garantiebepalingen
9.1

9.2

9.3

Art. 5. Eindkeuring, eindbeproeving, acceptatie
5.1

Het geleverde wordt als geaccepteerd beschouwd indien dit schriftelijk 9.4
bevestigd is/ wordt aan de opdrachtnemer.
Indien het geleverde onderhevig is aan een eindkeuring dan gelden de
voorwaarden gesteld in art 4 "Tussentijdse keuring en beproeving".
5.3
In het geval de goede werking van het geleverde alleen kan worden
aangetoond na integratie met andere delen van de uiteindelijke installatie, zal 9.5
de eindkeuring en acceptatie pas plaatsvinden als de installatie waarvan het
geleverde deel uitmaakt hiertoe gereed is.
5.4
Het geleverde wordt als niet geaccepteerd beschouwd indien niet alle 9.6
documenten, instructies, voorschriften, training van personeel, tekeningen,
plannen en overige documentatie zijn geleverd of heeft plaatsgevonden.
5.5
De opdrachtgever is bevoegd om het geleverde te gebruiken alvorens tot
acceptatietesten is overgegaan.
9.7
Art. 6. Verpakking en verzending
5.2

6.1

6.2

6.3
6.4

De datum van levering is vastgelegd in de inkooporder en is een fatale termijn.
Indien de opdrachtnemer de levertijd overschrijdt, ongeacht de reden, heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst. De overige te verrichten
activiteiten kunnen dientengevolge worden uitbesteedt aan derden op kosten
van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, schriftelijk, op
de hoogte te brengen van een eventueel op handen zijnde vertraging, met
vermelding van redenen, de getroffen of te treffen maatregelen en de
verwachte vertraging. Opdrachtnemer zal proberen er alles aan te doen om de
gestelde levertijd alsnog te kunnen halen.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt
geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd als bedoeld in lid 1 van
dit artikel.

De opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat goederen dusdanig zijn verpakt
en / of beschermd dat bij normaal vervoer deze goederen aankomen in goede
toestand op de plaats van bestemming en veilig aldaar kunnen worden
uitgeladen.
De opdrachtnemer zal eventuele verpakkings-, transport- en verzend- 9.8
instructies van de opdrachtgever opvolgen voor zover deze tijdig aan de
opdrachtnemer zijn opgegeven.
De verpakkingswijze dient te geschieden volgens de daarvoor gestelde
richtlijnen en voorschriften.
De opdrachtgever heeft het recht om het geleverde terug te sturen voor risico
en rekening van de opdrachtnemer indien zendingen niet aan art 6 lid 1 t/m 3
voldoen.
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De opdrachtnemer garandeert dat gebreken, ontstaan gedurende 12 maanden
na acceptatie van de goederen / diensten, op diens kosten en binnen een door
de opdrachtgever te stellen redelijke termijn worden hersteld dan wel
vervangen, dit naar keuze van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer
bewijst dat gebreken niet door verkeerd ontwerp of installatie zijn ontstaan.
Indien de opdrachtnemer niet deugdelijk of tijdig de gebreken heeft hersteld of
deze niet kan herstellen, kan de opdrachtgever de gebreken (laten) herstellen,
een en ander op kosten van de opdrachtnemer.
Na herstel van de ondeugdelijke onderdelen gaat er een nieuwe
garantieperiode van 12 maanden (of andere overeengekomen termijn) lopen,
welke ingaat op het moment van plaatsing van deze onderdelen.
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van herstelde / te herstellen
onderdelen ligt bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal tot herstel c.q.
vervanging overgaan zonder enige vertraging tenzij de opdrachtnemer door de
opdrachtgever verzocht wordt tot het keuren en beproeven van de te
vervangen/herstellen onderdelen.
Behalve wanneer de opdrachtgever grove schuld of opzet is te verwijten wordt
verlies of schade aan goederen, bij de uitvoering van de leverantie gebruikt,
door de opdrachtnemer gedragen.
Indien de opdrachtnemer na verzoek van de opdrachtgever om de gebreken te
verhelpen, niet onmiddellijk begint met het herstellen van de gebreken, is
opdrachtgever gerechtigd om in urgente gevallen een dergelijk herstel, op
kosten van de opdrachtnemer, zelf te verrichten of door derden te laten
verrichten.
De verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken bedraagt 5 jaar behoudens in geval van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid tenzij het product en/of dienst conform het gangbare gebruik is gebruikt bij de
bouw van een constructie en daarin een defect heeft veroorzaakt. De
verjaringstermijn voor verborgen gebreken is 10 jaren. De verjaringstermijn
begint bij de aflevering van het product en/of dienst (de risico-overdracht).
Indien er voor de opdrachtgever kosten ontstaan als gevolg van de levering
van een gebrekkig product en/of dienst, onder meer voor transport, arbeid,
montage en demontage en materialen of hoger dan normale controlekosten
van ontvangen producten, dan komen deze kosten ten laste van de
opdrachtnemer.

Blad: 1 van 2

Algemene Inkoopvoorwaarden Tuinte holding
d.d. 26 november 2015, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Art. 10. Vrijwaring

Art. 17. Tussentijdse beëindiging en ontbinding

10.1

17.1

10.2

10.3

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle claims van derden bij
de opdrachtgever neergelegd ten aanzien van gebreken aan goederen /
diensten door de opdrachtnemer te leveren / geleverd.
Indien wetgeving de opdrachtnemer verantwoordelijk stelt voor afdracht van
sociale lasten, loonbelasting, etc., dan zal de opdrachtnemer de
opdrachtgever vrijwaren van deze verantwoordelijkheid jegens de klant van
de opdrachtgever.
De opdrachtnemer verklaart dat de leverantie geen inbreuk maakt op rechten
van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart de opdrachtgever voor
aanspraken van derden ter zake, indien en voor zover de inbreuk niet het
gevolg is van een door opdrachtgever voorgeschreven ontwerp.

17.2

17.3

Art. 11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1

11.2

11.3

Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ worden onder andere verstaan
auteursrechten,
databankrechten,
modelrechten,
merkrechten,
octrooirechten, dan wel het recht om deze Intellectuele eigendomsrechten te
verkrijgen door aanvraag, depot, registratie, of anderszins.
‘Intellectuele eigendomsrechten op het werk’ zijn alle Intellectuele
eigendomsrechten die rusten op het werk, op de zaken en op de
hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en
gereedschappen, tot stand gebracht bij of ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Alle Intellectuele eigendomsrechten op het werk komen toe aan
opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt deze rechten voor zover mogelijk
reeds nu voor alsdan over aan opdrachtgever en zal op eerste verzoek van
opdrachtgever eventueel voor de overdracht benodigde aanvullende
handelingen onverwijld verrichten. Voor de overdracht van Intellectuele
eigendomsrechten is opdrachtgever geen vergoeding aan opdrachtnemer
verschuldigd.

Indien de opdrachtnemer op enigerlei wijze niet kan voldoen aan de
verplichtingen gesteld in de overeenkomst of indien deze in staat van
faillissement wordt gesteld of surseance van betaling is aangevraagd, heeft
de opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig, zonder rechtelijke
tussenkomst en zonder schriftelijke ingebrekestelling, te ontbinden voor het
geheel van de bestelorder of delen daarvan.
De opdrachtgever heeft, te allen tijde, het recht de overeenkomst te
ontbinden voor het geheel van de bestelorder of delen daarvan. De
opdrachtnemer zal gecompenseerd worden voor de kosten tot het moment
van opzegging gemaakt, tenzij artikel 8.2 van toepassing is.
Alle vorderingen die de opdrachtgever op de opdrachtnemer mocht hebben
of verkrijgen, in die gevallen ontstaan in art 16 lid 1 zullen terstond en ten
volle opeisbaar zijn.

Art. 18. Geschillen en wettelijke bepalingen
18.1
18.2
18.3

Op deze inkoopvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter verbonden aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Hengevelde, 26 november 2015

Art. 12. Geheimhouding
12.1

De opdrachtnemer hanteert strikte geheimhouding van alle informatie in
welke vorm dan ook, welke hem ter beschikking is gesteld om de
overeenkomst na te kunnen komen. De opdrachtnemer zal niet de naam van
de opdrachtgever gebruiken in brochures en andere middelen ter
beschikking zijnde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

Art. 13. Prijzen en betaling
13.1

13.2

De prijzen vastgelegd in de overeenkomst zijn vast. Wijzigingen daarop
dienen schriftelijk te worden bevestigd. Meer / minder werk wordt door ons
slechts erkend indien schriftelijk overeengekomen.
Betaling zal geschieden zoals in de overeenkomst vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1

14.1

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade
ontstaan door een tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer,
diens ondergeschikten of dienst hulppersonen. Hieronder is mede begrepen
alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en/of het gebruik van zaken
die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden tot
vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Art. 15. Wet ketenaansprakelijkheid
15.1

15.2

Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op enige tussen partijen gesloten
overeenkomst van toepassing is, dan zijn hierop nader te stellen aanvullende
voorwaarden van toepassing. In ieder geval gelden in dat geval tussen
partijen de navolgende bepalingen. De opdrachtnemer is verplicht om op
eerste verzoek aan de opdrachtgever te tonen:

een geldig inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel (niet
ouder dan 3 maanden);

de verklaring van de belastingdienst inzake de afdracht van
loonbelasting en van sociale premies.
De opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de opdrachtgever
een lijst te overhandigen met de namen van zijn werknemers en van de
werknemers van door hem ingeschakelde derde, die in het kader van de
overeenkomst bij de opdrachtgever te werk zullen worden gesteld, met de
opgave van de data waarop dit zal gebeuren. Voorts zal de opdrachtnemer
op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de loonstaten.
Opdrachtgever is gerechtigd een vordering van de opdrachtnemer (deels) te
voldoen aan de fiscus.

Art. 16. Compensatie
16.1

De opdrachtgever heeft het recht om eventuele schulden aan de
opdrachtnemer te verrekenen met eventuele vorderingen op deze
opdrachtnemer dan wel aan de opdrachtnemer gelieerde (rechts)personen.
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Blad: 2 van 2

