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Algemene Inkoopvoorwaarden
van T-G Holding B.V. en iedere aan haar gelieerde entiteit
1. Definities
In deze Algemene lnkoopvoorwaarden (hierna: ‘deze
lnkoopvoorwaarden”) hebben de hierna gebruikte
begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Opdrachtgever: T-G Holding B.V., alsmede iedere tot de groep, als
bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
behorende entiteit, zijnde de gebruikers van deze
Inkoopvoorwaarden;
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de
Opdrachtgever de levering van goederen, het tot stand brengen
van een werk en/of het leveren van diensten opdraagt;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze
Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn;
Opdracht: de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen
Partijen;
Schriftelijk: naast briefpapier valt hieronder ook fax en email;
Projectleider: De door Opdrachtgever aangestelde
verantwoordelijke persoon voor een project of Opdracht.
Prestatie: de levering van goederen, het tot stand brengen van
een werk en of het leveren van diensten, waaronder het
beschikbaar stellen van arbeidskrachten.
Werk(en): alle bouwkundige en technische werken die in opdracht
zijn gegeven aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever;
Dienst(en): alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
die niet onder Werken of Leveringen vallen.
Levering(en): omvat alle stoffelijke aankopen door Opdrachtgever
van Opdrachtnemer die niet onder een Werk of Dienst vallen.

2. Toepasselijkheid
Deze Inkoopvoorwaarden zijn onder uitsluiting van andermans
(verkoop/leverings) voorwaarden van toepassing op de
totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst,
alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen
tussen Opdrachtgever en haar Opdrachtnemer, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
De Overeenkomst vormt een resultaatsovereenkomst
waarbij Opdrachtnemer volledig garant staat voor het
resultaat.

3. Opdracht
De offertes van Opdrachtnemer binden haar onherroepelijk tot
aan de uiterste geldigheidsdatum zoals aangegeven in de offerte.
Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand via een schriftelijke
bevestiging door Opdrachtgever. Meerwerk kan alleen in rekening
worden gebracht indien dit schriftelijk vooraf is overeengekomen.
Opdrachtnemer zal op enkel verzoek van Opdrachtgever een Grekening openen waarop Opdrachtgever bevoegd is 50 % van de
opdrachtsom te storten.

4. Tarieven
De door Partijen overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast,
tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt
die tot prijsaanpassing leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de
aanpassing plaatsvindt.
Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders
is overeengekomen, in Euro‘s, exclusief BTW, en omvatten alle
kosten in verband met de Prestatie van Opdrachtnemer, zoals,
maar niet beperkt tot, de kosten van arbeid, vervoer, verblijf,
overnachting, transport, inklaring, verzekering verpakking (met
uitzondering van leenverpakking) etc. Opdrachtnemer geeft tevens
aan welk BTW-tarief van toepassing is.

5. Leveringen
Indien de Prestatie bestaat uit een levering, is de enkele afgifte
geen akkoordverklaring met de levering, zelfs als er voor
ontvangst is getekend zonder voorbehoud.
Eerst nadat het goed op zijn werkzaamheid is getest kan het
pas geacht worden te zijn afgenomen. Eventueel al dan niet
overeengekomen eerdere betalingen doet niets af aan de
benodigde akkoordverklaring van de levering. Op grond van de
akkoordverklaring van de levering start de garantietermijn. Dit
kan volledig los staan van de al dan niet verrichte betaling van
de levering.

6. Verzending
Met inachtneming van het hierna bepaalde, geschiedt de op
-, c.q. af – en/of levering van de Prestatie plaats op de
overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip
alsmede overeenkomstig de Inco term Delivered Duty Paid
(franco, inclusief rechten). Alle levertermijnen dienen als
fataal te worden beschouwd. Bij overschrijding van enige
termijn is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.
Opdrachtnemer dient dreigende tijdsoverschrijdingen
onverwijld en onder opgave van redenen Schriftelijk te
melden aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet daarbij
tevens een voorstel op welke wijze hij de overschrijding
zoveel mogelijk zal beperken.

7. Prestatie
De geleverde Prestaties dienen van goede kwaliteit te zijn en
aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid
en afwerking te voldoen evenals aan eventuele nader
overeengekomen eisen. Opdrachtnemer is bekend met het
doel en het gebruik waarvoor
de Prestaties bedoeld zijn en garandeert dat die
Prestaties daar bij uitstek voor geschikt zijn.
De te vervoeren zaken reizen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg voor een
afdoende verzekering, het laden, stuwen, vervoeren en
lossen.
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8. Overgang
De rechten en plichten uit de Overeenkomst zijn niet
overdraagbaar.
De eigendom van de Prestatie gaat over van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever nadat deze zijn (op- c.q. af-) geleverd en,
indien van toepassing, conform de Overeenkomst zijn
gemonteerd en/of geïnstalleerd.
Het risico van de Prestaties gaat over op Opdrachtgever op het
moment dat de (op-, c.q. af-) levering en de goedkeuring van
de Prestaties hebben plaatsgevonden.

9. Betaling
Betaling van de factuur, inclusief BTW, vindt plaats 60 (zestig)
kalenderdagen na (op-, c.q. af-) levering van de Prestatie, dan
wel, indien dat tijdstip later is gelegen, 60 (zestig)
kalenderdagen na ontvangst door Opdrachtgever van de
factuur, een en ander indien en voor zover Opdrachtgever de
factuur en de Prestatie, inclusief alle bijbehorende
documentatie en de eventuele installatie en/of montage en/of
ingebruikstelling daarvan, heeft goedgekeurd.

10. Keuringen
Indien de Prestatie, ongeacht de resultaten van enige keuring,
niet blijken te voldoen aan het bepaalde in art. 5 zal
Opdrachtnemer voor haar rekening de Prestatie ter keuze en op
eerste schriftelijke aanzegging van Opdrachtgever,
herstellen en/of vervangen, tenzij Opdrachtgever de voorkeur
geeft aan ontbinding van de Overeenkomst wegens
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

11. Garantie
De garantietermijn op de Prestatie, inclusief eventuele installatie
en/of montage daarvan, bedraagt tenminste twee (2) jaren, te
rekenen vanaf het moment van feitelijke levering, oplevering of
ingebruikstelling. Het verstrijken van de garantietermijn laat
onverlet de rechten die Opdrachtgever aan de wet en/of de
Overeenkomst kan ontlenen.
Opdrachtnemer staat volledig in voor verborgen gebreken.

14. Verzekering
Opdrachtnemer zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden
voor wettelijke, beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid met inbegrip
van een dekking voor productaansprakelijkheid. Op eerste verzoek
verstrekt Opdrachtnemer een verzekeringscertificaat aan
Opdrachtgever.

15. Ontbinding
Onverminderd alle andere aan Opdrachtgever toekomende
rechten en vorderingen, waaronder begrepen het recht op
volledige schadevergoeding, kan Opdrachtgever de
Overeenkomst eenzijdig door middel van een aan
Opdrachtnemer gerichte schriftelijke kennisgeving geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtnemer toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde
van de Overeenkomst, nakoming door Opdrachtnemer van
enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of
tijdelijk onmogelijk wordt, Opdrachtnemer zijn eigen
faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van
betaling wordt verleend, een besluit wordt genomen en/of
wordt overgegaan tot stillegging, liquidatie, overname of enige
daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer of een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers
enig (persoonlijk) voordeel is of wordt aangeboden of
verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het
bedrijf van Opdrachtgever of aan een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers.
Opdrachtgever is eveneens gerechtigd om met redenen
omkleed en met inachtneming van een redelijke termijn
de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Opdrachtgever
vergoedt in dat geval de redelijke en aangetoonde
kosten die Leverancier gemaakt heeft met betrekking
tot de uitvoering van de overeenkomst tot aan de datum
van ontbinding.

16. Verzuim
12. Reserve onderdelen
Opdrachtnemer houdt gedurende een, gelet op de aard van de
geleverde Prestatie, redelijke termijn reserveonderdelen voorradig
conform de gebruikelijk regels volgens de wet, ook indien hij de
productie of import ervan staakt.

13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade, , die door de
Opdrachtgever, zijn personeel of derden als gevolg van of in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder
begrepen veiligheidsgebreken in de zin van
productaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden regelgeving
in het algemeen en/of een gebrek in de Prestatie en/of
hulpmiddel(en) en/of eventuele installatie en/of montage
daarvan, handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel
of degenen die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft
betrokken in het bijzonder, is of wordt geleden.

In elk van de in art. 13 bedoelde gevallen is Opdrachtnemer
van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen, die
Opdrachtgever op Opdrachtnemer mocht hebben of
verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar, kan opdrachtgever
iedere betalingsverplichting ten opzichte van Opdrachtnemer
opschorten en kan Opdrachtgever de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van de Overeenkomst voor rekening van
Opdrachtnemer aan derden opdragen, alles zonder dat
Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

17. Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te
wijten is aan schuld van een partij en evenmin krachtens, wet,
rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende
opvatting voor haar rekening komt levert overmacht op.
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de benodigde goederen dan wel liquiditeits of
solvabiliteitsproblemen.
Opdrachtgever behoudt zich in het geval van overmacht het recht
voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van
overmacht is Opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding of
boete te betalen.
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18. Intellectueel Eigendom
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
Opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële
eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
In dat geval verleent Opdrachtnemer hierbij een niet-exclusief ,
onvoorwaardelijk, overdraagbaar, om-niet en wereldwijd een
licentie aan Opdrachtgever om gebruik te maken van de verstrekte
aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van
derden terzake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van die derden, Opdrachtnemer neemt op
eerste verzoek van Opdrachtgever de verdediging op zich in iedere
procedure die tegen Opdrachtgever mocht worden ingesteld
wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een
derde. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tevens tegen alle
schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht
worden veroordeeld. Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde
inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, op zijn
kosten alle maatregelen treffen ter voorkoming van stagnatie van
Opdrachtgevers bedrijfsvoering en tot beperking van door
Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden
schade.

19. Uitvoering van werken
Indien de Prestatie bestaat uit het uitvoeren van Werken zal de
oplevering van het Werk plaats vinden via een schriftelijk door
beide partijen ondertekend (acceptatie)protocol. Eventuele kleine,
niet essentiële restpunten zullen op korte termijn, als zal zijn
omschreven in het protocol worden gecorrigeerd uiterlijk binnen
een periode van 14 dagen na datum protocol. Ondertekening van
het protocol geldt als akkoord op de uitgevoerde Werken. Ook na
de garantietermijn zal Opdrachtnemer op –verzoek van
Opdrachtgever, tegen een redelijke vergoeding werkzaamheden in
het kader van het onderhoud, vervanging van onderdelen en
levering van vervangende onderdelen. Indien de realisatie van het
Werk in fases gaat zullen partijen specifieke afspraken maken over
de bij elke fase behorende voorwaarden.
Elke tijdsafspraak geldt daarbij als fatale termijn. Op de
termijnbetalingen is artikel 8
onverminderd van toepassing. Onduidelijkheid inzake de uitleg
van technische omschrijvingen
wordt in het voordeel van Opdrachtgever uitgelegd. De
materialen van het te creëren Werk worden eigendom van
Opdrachtgever op het moment dat de materialen op het terrein
van het Werk of van Opdrachtgever worden aangevoerd.

20. Verrichten van diensten
Indien de Prestatie bestaat uit het verrichten van Diensten zal de
beoordeling of de Dienst naar behoren is uitgevoerd afhankelijk
zijn van de soort dienst die moet worden uitgevoerd. Indien de
Dienst bestaat uit onderhoudswerkzaamheden of
soortgelijke activiteiten zal na de uitvoering van het onderhoud via
een afnameprotocol schriftelijk de uitgevoerde werkzaamheden
worden beoordeeld. Eventuele kleine, niet essentiële restpunten
zullen op korte termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen, als zal zijn
omschreven in het protocol, worden gecorrigeerd. Ondertekening
van het protocol geldt als akkoord op de verrichte Diensten. Indien
de Prestatie bestaat uit het verrichten van Diensten onder regie zal
Opdrachtnemer zorg dragen voor getekende
urenstaten ter verantwoording van de gemaakte uren.
Ondertekening zal van de zijde van Opdrachtgever dienen plaats te
vinden door de Projectleider of de speciaal hiervoor door hem
aangewezen vertegenwoordiger. Indien de Prestatie bestaat uit het
ter beschikking stellen van arbeidskrachten, al dan niet via
detachering, zal de beoordeling van de Prestatie eerst plaats
vinden nadat de ter beschikking gestelde medewerker zal zijn
beoordeeld. Van belang daarbij is de feitelijke in de praktijk
aangetoonde
match met het door Opdrachtgever verstrekte profiel. Opdrachten
inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zijn niet
exclusief. Opdrachtgever is altijd bevoegd een andere
Opdrachtnemer in te schakelen indien Opdrachtnemer niet binnen
een redelijke termijn slaagt in het invullen van de opdracht.
Indien de Prestatie bestaat uit het creëren van nieuwe
ontwerpen, technieken, vormgeving bijvoorbeeld via een
engineeringsopdracht dan gaan intellectuele eigendomsrechten
automatisch op het moment van creatie over naar de
Opdrachtgever.

21. Toepasselijk recht
Alle geldende wet- en regelgeving is op de levering van
toepassing. Opdrachtnemer verklaart zich te houden aan
alle geldende relevante, veiligheids- en milieu wet- en
regelgeving en te beschikken over alle relevante
vergunningen en certificaten voor het uitvoeren van het
Werk of het verrichten van de Diensten.
Op de Overeenkomst, alsmede alle eventuele daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk bij deze
voorwaarden anders is bepaald, zijn buitenlandse wetgeving
en het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) niet op de
Overeenkomst van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen
verband houdende met of
voortvloeiende uit de Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen, worden in eerste
aanleg berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Lelystad.
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