ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Gedateerd
19 mei 2020

van
Windpark Krammer B.V.

Kantoorhoudend Krammersluis 1 te
Bruinisse

Definities
“Opdrachtgever”:
“Leverancier”:

“Overeenkomst”:
“Partij / Partijen”:
“Levering(en)”:

“Goederen”:

Windpark Krammer B.V., hierna te noemen “Krammer”.
BTW nummer NL851165837B01. KvK nummer 54108306.
de wederpartij van de Opdrachtgever waarbij onder de wederpartij
verstaan wordt diegenen die als (toekomstig) opdrachtnemer in
onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met
Opdrachtgever met betrekking tot door de Leverancier te leveren
Goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk
optreden.
de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en
Leverancier betreffende de Levering van Goederen;
Opdrachtgever respectievelijk Leverancier, hetzij afzonderlijk, hetzij
tezamen.
bezitsverschaffing en/of het verschaffen van de feitelijke macht
over één of meer Goederen aan Opdrachtgever, bezitsovergang
door een tweezijdige verklaring van Opdrachtgever en de
Leverancier.
alle te leveren stoffelijke objecten en andere goederen.

Toepasselijkheid
2.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen
en opdrachten met betrekking tot levering van Goederen door de Leverancier aan
Opdrachtgever, waarbij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
Leverancier uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

2.2

In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze
algemene inkoopvoorwaarden.

2.3

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden binden
Opdrachtgever slechts indien en voor zover dit door Opdrachtgever schriftelijk met zoveel
woorden is bevestigd.

2.4

Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een
nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en)
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
Totstandkoming Overeenkomst

3.1

Tussen de Leverancier en Opdrachtgever komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat
de Opdrachtgever een schriftelijk aanbod bij de Leverancier plaatst en de Leverancier dit
aanbod aanvaardt. De Leverancier wordt onder meer geacht een aanbod te hebben
aanvaard wanneer hij de ongewijzigde orderbevestiging of Overeenkomst heeft
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ondertekend en geretourneerd, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft of heeft
gegeven.
3.2

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste
inkoopopdracht te herroepen, wanneer de Leverancier deze niet binnen twee weken na
ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging.

3.3

Overeengekomen specificaties en condities zijn voor beide Partijen bindend, afwijkingen
kunnen slechts in onderling overleg worden bepaald. Vastlegging van afwijkingen dient
schriftelijk te geschieden en over en weer door Partijen te worden bevestigd. Het
accepteren door Opdrachtgever van Leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte
betalingen ter zake impliceren geen erkenning van de afwijkingen.

3.4

Bepalingen die ook naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van een
Overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van een Overeenkomst of van enige
daaruit voortvloeiende nadere Overeenkomst bestaan. Tot deze bepalingen behoren
onder meer de volgende artikelen van deze algemene inkoopvoorwaarden: garantie
(artikel 4), reserveonderdelen (artikel 7), geheimhouding (artikel 10) en toepasselijk recht
en geschillenbeslechting (artikel 20).

3.5

Alle handelingen die de Leverancier verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de
Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Leverancier.
Garantie

4.1

De Leverancier garandeert dat de Goederen en de eventuele installatie/montage daarvan,
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.

4.2

De Leverancier garandeert dat de Goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.
Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen, reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die
noodzakelijk zijn voor het realiseren van het voor zover door Opdrachtgever aangeven
schriftelijk doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

4.3

De Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen voldoen aan alle relevante
wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en
gezondheid.

4.4

Indien Opdrachtgever constateert dat de geleverde Goederen niet (geheel of gedeeltelijk)
voldoen aan hetgeen de Leverancier conform de leden 4.1 t/m 4.3 van dit artikel heeft
gegarandeerd, is de Leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de
tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Verpakking

5.1

De Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van
bestemming bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Leverancier is
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verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale
voorschriften met betrekking tot verpakkingen.
5.2

Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport) verpakkingsmaterialen voor
rekening van Leverancier aan deze te retourneren.

5.3

Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport) verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening
van Leverancier.
Levering en keuring

6.1

Leverancier zal de Goederen, met begeleidende documenten (paklijsten,
productinformatie en gebruiksaanwijzing, kwaliteitskeurmerken of -certificaten en
dergelijke), binnen de overeengekomen termijn, conform Deliver Duty Paid (DDP), volgens
Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) op de
overeengekomen plaats afleveren.

6.2

Opdrachtgever heeft het recht de Levering uit te stellen voor een in redelijkheid vast te
stellen termijn. Leverancier zal in dit geval de Goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden
en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

6.3

Leverancier kan zijn Levering niet opschorten, met uitzondering van artikel 17.5, kan zijn
vorderingen op Opdrachtgever niet verrekenen en heeft geen recht van reclame. De
rechten uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever kunnen niet door
Leverancier worden overgedragen. Deze bepaling heeft voor zover mogelijk
Goederenrechtelijke werking.

6.4

Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan
Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge
de Overeenkomst of wettelijke bepalingen.

6.5

Opdrachtgever is in zulks geval zonder meer gerechtigd Goederen van een andere
Leverancier af te nemen en eventuele genoemde meerkosten te verhalen op Leverancier.

6.6

Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde Goederen, zowel tijdens de productie,
bewerking en opslag, als na Levering te (doen) keuren.

6.7

Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking en opslag. Leverancier zal
kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

6.8

Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald,
komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van
Leverancier.

6.9

Ingeval van afkeuring van de geleverde Goederen, zal Leverancier binnen 5 werkdagen
zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde Goederen. Indien Leverancier niet
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aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Opdrachtgever
gerechtigd de benodigde Goederen van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen
te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van
Leverancier.
6.10

Indien Leverancier niet binnen 14 dagen de afgekeurde Goederen terughaalt, heeft
Opdrachtgever het recht Goederen aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.
Reserveonderdelen

7.1

Leverancier is verplicht gedurende een termijn van tenminste tien jaar voor de
desbetreffende Levering (reserve-) onderdelen, componenten, speciaal gereedschap en/of
meetapparatuur van een zelfde kwaliteit voorradig te houden.
Prijs

8.1

De prijs is exclusief BTW en omvat de volledige vergoeding voor de Levering van de
Goederen ie, en omvat alle verpakkings-, invoer-, transport-, afleverings-, administratie,
verzend-, en alle andere bijkomende kosten die in verband met de Levering van de
Goederen worden gemaakt.

8.2

De prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing
plaatsvindt.

8.3

Alle kosten voor het uitbrengen van een offerte komen voor rekening van Leverancier.
Facturering en betaling

9.1

Leverancier stuurt een gespecificeerde factuur en vermeldt daarbij;
-

de wettelijke eisen waar de factuur aan moet voldoen: naam, adres, postcode,
woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN en BIC gegevens, BTW
nummer, KvK nummer;

-

het factuuradres van Leverancier;

-

het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

-

eventuele nadere eisen in overleg met Opdrachtgever.

9.2

Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of zoveel langer als
overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst en indien Leverancier zijn
verplichtingen is nagekomen.

9.3

Betaling ontslaat Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid waartoe hij
rechtens en op grond van deze Overeenkomst gehouden is.

9.4

In geval van vooruitbetaling door Opdrachtgever kan Opdrachtgever, indien hij dit
wenselijk acht, te allen tijde zekerheidsstelling verlangen in de vorm van een bankgarantie,
welke moet voldoen aan de voorwaarden die de Opdrachtgever stelt.
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9.5

Opdrachtgever is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten, indien
Opdrachtgever een tekortkoming in de Goederen en eventuele installatie/montage
daarvan constateert, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
Geheimhouding

10.1

Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige
bedrijfsinformatie geheimhouden dit geldt ook voor de hulppersonen of onderleveranciers die de Leverancier mocht inschakelen en niets daaromtrent openbaar maken
zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

10.2

Leverancier zal de onder hem werkzame personen of door hem ingeschakelde derden
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

10.3

De verplichtingen ingevolge dit artikel blijven na beëindiging van de Overeenkomst van
kracht voor een periode van vijf jaar na Levering van de Goederen of ontbinding van de
Overeenkomst.
Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

11.1

Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van de
geleverde Goederen. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen de financiële
gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele- en industriële
eigendomsrechten.

11.2

Indien er sprake is van intellectuele- en industriële eigendomsrechten, doordat ten
behoeve van en in de uitvoering van de Levering producten worden ontwikkeld, waarbij
sprake zou kunnen zijn, op wat voor manier dan ook van vorenstaande rechten, worden
deze om niet eigendom van Opdrachtgever en worden deze geacht van het begin af aan
eigendom te zijn geweest van Opdrachtgever.

11.3

Leverancier is gerechtigd de door Opdrachtgever verstrekte informatie te gebruiken,
echter uitsluitend in verband met gunning en uitvoering van de Overeenkomst. Deze
informatie blijft eigendom van Opdrachtgever.

11.4

Opdrachtgever dan wel haar Leveranciers zijn eigenaar van alle intellectuele- en
industriële eigendomsrechten die berusten op de door Opdrachtgever verstrekte
ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en
andere beeld, geluid, en informatiedragers.

11.5

De onder artikel 11.4 genoemde gegevens(dragers) mogen, met inbegrip van de daarop
rustende en niet-exclusieve intellectuele en industriële eigendomsrechten, niet worden
overgedragen aan derden en mogen uitsluitend door de Leverancier worden gebruikt
overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Een gebruiksrecht op de in artikel 11.4
genoemde gegevens(dragers) kan slechts toegekend worden tegen een door
Opdrachtgever te bepalen, bijzondere, vergoeding.
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11.6

De Leverancier doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele
persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte
auteursrechtelijke werken.
Veiligheid, arbo & milieu

12.1

Leverancier dient zich bij uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de ‘de
Arbocatalogus.Windenergiebedrijven; zie
https://windenergiebedrijven.dearbocatalogus.nl/

12.2

Leverancier dient zich bij uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de wettelijke
bepalingen betreffende milieu, veiligheid en gezondheid.

12.3

Leverancier dient voor alle werkzaamheden waarvoor dit noodzakelijk is een vergunning aan
te vragen m.b.v. Safe Working on Eco Energy Plants (SWEEP), een product van
www.care4it.nl

12.4

Leverancier dient de wettelijke veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
MVO en duurzaamheid

13.1

De Opdrachtgever hecht veel waarde aan MVO en duurzaam ondernemen. De
Opdrachtgever verwacht een evenwicht tussen welzijn, natuur en economie: people,
planet, profit en participation.

13.2

De Leverancier accepteert dat hij verantwoordelijk is voor de effecten van zijn activiteiten
op het milieu, medewerkers en de samenleving waarin hij opereert.

13.3

De Leverancier dient zich te distantiëren van kinder- en slavenarbeid en discriminatie.
Wet Ketenaansprakelijkheid

14.1

Indien en voor zover de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing is op (een deel van)
enige opdracht, is Opdrachtgever gerechtigd het loonbelasting- en premiebestanddeel
van elke factuur rechtstreeks op een G-rekening dan wel aan de ontvanger van de
belastingen en/of de bedrijfsvereniging over te maken, onder vermelding van het door de
Leverancier op te geven kenmerk.

14.2

Indien en voor zover Leverancier wordt aangesproken op grond van artikel 35 en/of 36
Invorderingswet 1990 dan wel artikel 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, heeft
Leverancier geen verhaalsmogelijkheden op Opdrachtgever ex artikel 55 Invorderingswet
en/of artikel 16f Coördinatiewet Sociale Voorzieningen.

14.3

Leverancier is gehouden alle relevante informatie/gegevens aan Opdrachtgever te
verstrekken. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken die door de
Belastingdienst of de bedrijfsvereniging ter zake worden gemaakt alsmede tegen
eventuele verhaalsaanspraken van derden. Leverancier zal bij eventuele (nimmer zonder
toestemming van Opdrachtgever) ingeschakelde derden de onderhavige bepaling in de
desbetreffende Overeenkomst opnemen en de derde verplichten dezelfde bepaling in
door hem te sluiten Overeenkomsten op te nemen.
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Risico en eigendomsoverdracht
15.1

De eigendom van Goederen gaat over op Opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en zo
nodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en door de Opdrachtgever zijn goed
gekeurd. Het risico gaat over op Opdrachtgever na acceptie van de Goederen door de
Opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, wordt een
eigendomsvoorbehoud van de Leverancier niet geaccepteerd. Wordt een
eigendomsvoorbehoud gemaakt door de Leverancier, dan is de Opdrachtgever steeds
gerechtigd de Goederen in de normale uitoefening van haar bedrijf te gebruiken,
verbruiken en vervreemden.

15.2

In geval de Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en
gereedschappen ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn
verplichtingen, blijven deze eigendom van de Opdrachtgever. Leverancier zal deze
bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.
Leverancier zal ze voor zijn rekening en risico merken als eigendom van de Opdrachtgever
ze in goede staat houden en verzekeren tegen alle risico’s, zolang de Leverancier ten
aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

15.3

Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen en hulpstoffen van de Opdrachtgever
zijn verwerkt in zaken van de Leverancier welke aan de Opdrachtgever worden
overgedragen, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan eigendom aan de Opdrachtgever
toebehoort.

15.4

Indien de afgeleverde Goederen niet akkoord worden bevonden of afgekeurd worden,
gaat het risico weer op de Leverancier over vanaf het moment van in kennis stellen
daarvan van de Leverancier.
Aansprakelijkheid en verzekering

16.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van tekortkoming van
Leverancier in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst.

16.2

De Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van
derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien
uit de Overeenkomst.

16.3

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van machines,
gereedschappen en materialen van Leverancier. Dit geldt ook voor schade aan de onder
zijn verantwoording werkende onderaannemer of hun personeel.

16.4

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
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16.5

Leverancier zal voor een naar het oordeel van Opdrachtgever vanaf het aangaan van de
Overeenkomst adequate verzekering van zijn aansprakelijkheid zorgdragen.

16.6

In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde "opzichtclausule" te zijn uitgesloten.
Behoudens andersluidende bepaling in de uitnodiging om deel te nemen aan de
inschrijving en/of in het contract dient de minimale dekking van de verzekering
€ 2.500.000 per gebeurtenis te zijn.

16.7

Schade die aantoonbaar door Opdrachtgever is veroorzaakt is niet te verhalen op
Leverancier.
Tekortkoming

17.1

Bij een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. De Leverancier is van rechtswege in verzuim, in de gevallen
dat de Leverancier:
a)

in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om
surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd;

b)

komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind
wordt gesteld of door een andere omstandigheid die ertoe leidt dat de Leverancier
niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

c)

enige, uit kracht van de wet of een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, op
hem rustende verplichting niet nakomt waaronder begrepen niet binnen de
overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de Goederen afleveren, die
aan de Overeenkomst beantwoorden.

d)

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen;

e)

overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire)
doelstelling van zijn bedrijf.

17.2

Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten
voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Opdrachtgever gerechtigd tot het
innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 1 % per kalenderweek vanaf de dag van
het verzuim, met een maximum van 10 % van het door Opdrachtgever in verband met de
Levering te betalen bedrag.

17.3

Indien Leverancier in gebreke blijft voor wat betreft de Levering, dan kan Opdrachtgever
hiervoor een schadeloosstelling eisen, ter grootte van minimaal alle kosten en mogelijke
gevolgschade voortvloeiende uit inspanningen van Opdrachtgever om de continuïteit van
de directe en indirecte activiteiten te waarborgen (personele kosten, kosten aanschaf
vervangende producten, logistieke kosten).
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17.4

Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen
indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na
het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

17.5

In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide
Partijen voor 2 weken opgeschort.

17.6

Indien de Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te
rekenen en Opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft Opdrachtgever niettemin het
recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen
schade bij elkaar in rekening brengen.
Ontbinding

18.1

Ieder der Partijen heeft recht de Overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien één van de Partijen, na
een schriftelijke ingebrekestelling, tekort blijft schieten in de nakoming van de
contractuele verplichtingen (tekortkoming).

18.2

Ieder der Partijen heeft recht de Overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst en
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

18.3

-

één van de Partijen een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon heeft genomen;

-

de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van
het sluiten van de Overeenkomst;

-

één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn eigendom wordt gelegd;

-

de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf
overdraagt;

-

de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien
dagen;

-

artikelen 10.1 en 10.2 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden.

Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 en 2 dient terstond door middel van een
aangetekend schrijven te geschieden.
Overdracht van verplichtingen

19.1

De Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen aan een derde.
Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
Toepasselijk recht en geschillen

Titel
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Versie
1.04

Datum
19 mei 2020

20.1

Op de Overeenkomst, waarvan deze algemene inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.3

Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de
Overeenkomst alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de
Overeenkomst, hetzij juridisch hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal de rechter van de
Rechtbank Zeeland - West Brabant, locatie Middelburg steeds bevoegd zijn.
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