Algemene inkoopvoorwaarden SULO B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door SULO B.V. statutair gevestigd te Deurne een zaakdoende te Ittervoort (hierna te
noemen “SULO”) en alle aan haar direct of indirect gelieerde ondernemingen aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en overige
rechtsbetrekking tussen partijen hoe ook genaamd, tenzij door SULO van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
In het navolgende wordt verstaan onder:
SULO: het door SULO geleid bedrijf dat zich onder meer – doch niet uitsluitend - bezig houdt met de (aan- en) verkoop en/of plaatsing van (ondergrondse)
afvalcontainers, het leveren en plaatsen van weegsystemen alsmede overige dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Wederpartij: iedere – (publiekrechtelijke)
rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die aan SULO zaken levert, voor haar
diensten verricht of met SULO is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie SULO een opdracht van andere aard heeft verstrekt.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SULO en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van SULO dit heeft ondertekend.
Wanneer de rechter één of meerdere bepaling om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaard, dan blijven deze voorwaarden voor het overige
onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
Voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze voorwaarden door SULO schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1
2.2.
2.3.

Offertes en aanbiedingen van de wederpartij zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte c.q. aanbieding ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is.
Offerteaanvragen van SULO zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tussen de wederpartij en SULO pas tot stand indien SULO een offerte of aanbieding van de
wederpartij schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel terzake een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd.
Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of aanbieding blijven voor rekening van de wederpartij.

Artikel 3. Prijs en betaling
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

De door partijen overeengekomen c.q. door de wederpartij genoemde prijzen en tarieven zijn vast, tenzij anders overeengekomen en gelden altijd Delivered Duty Paid
(DDP) conform de Incoterms op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van levering.
Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in Euro, exclusief BTW, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van
de verplichtingen van de wederpartij, waaronder de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking. Wederpartij geeft tevens aan welk BTW-tarief van
toepassing is.
SULO heeft steeds het recht te betalen in Euro, tegen de koers geldend op de datum van de factuur.
Facturen dienen naar het oordeel van SULO voldoende te zijn gespecificeerd.
Betaling door SULO geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur van de wederpartij en akkoordbevinding door SULO, tenzij anders overeengekomen.
Betaling houdt nimmer enig afstand van recht in.
Wederpartij verstrekt op eerste verzoek van SULO een genoegzame bankgarantie van een naar de beoordeling van SULO acceptabele bankinstelling om nakoming van
de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te verzekeren. Ook heeft SULO het recht om een andere vorm van zekerheid te verlangen.
SULO is bevoegd om bedragen die zij uit welken hoofde dan ook verschuldigd is aan de wederpartij of andere tot hetzelfde concern als de wederpartij behorende
vennootschappen, te verrekenen met bedragen die SULO of andere tot hetzelfde concern behorende vennootschappen.
Het is de wederpartij niet toegestaan datgene wat zij aan SULO verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen zij van SULO te vorderen heeft, of de vervulling van haar
prestaties op te schorten.

Artikel 4. Levering
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Levering van zaken en diensten dient te geschieden op de wijze, plaats en tijd zoals in de overeenkomst is aangegeven. Bij niet tijdige levering is de wederpartij zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim.
Wederpartij dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan SULO. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding
ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
SULO heeft het recht de levering zonder bijkomende kosten uit te stellen. Wederpartij zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan,
conserveren, beveiligen en verzekeren.
De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens SULO in ontvangst zijn genomen en door SULO schriftelijk voor akkoord is getekend voor
aflevering. Deze ondertekening laat onverlet dat de geleverde zaken alsnog kunnen worden afgekeurd.
Wederpartij is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval SULO tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.
Wederpartij kan de uitvoering van diensten enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van SULO aan derden opdragen.

Artikel 5. Wijzigingen
5.1
5.2

SULO heeft het recht van de wederpartij wijzigingen in de aard en omvang te verlangen van hetgeen aanvankelijk werd overeengekomen, tenzij deze wijzigingen
redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn.
Indien een wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is zij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, SULO hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (acht) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te
informeren.
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5.3

5.4

SULO heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de door de wederpartij gestelde prijs en levertijd voor SULO niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot
ontbinding van de overeenkomst zal SULO niet op onredelijke gronden gebruik maken. In geval van ontbinding zal SULO aan de wederpartij alle redelijke
directe kosten vergoeden die de wederpartij tot op dat moment, in rechtstreeks verband met de ontbonden overeenkomst, heeft moeten maken en waarvan en voor
zover de resultaten niet elders te benutten zijn.
Wederpartij is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst aan te brengen of uit te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van
SULO. Wijzigingsverzoeken dienen door de wederpartij schriftelijk bij SULO te worden ingediend.

Artikel 6. Eigendomsoverdracht
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

De eigendom van goederen gaat over op SULO nadat deze zijn geleverd.
In geval SULO aan de wederpartij materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van SULO.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van SULO zijn verwerkt in zaken van de wederpartij of software aan specifieke hardware
van SULO is aangepast, is sprake van een aangepast goed waarvan de eigendom aan SULO toebehoort.
Wederpartij doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke haar toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.
De wederpartij staat er voor in, dat de geleverde zaken vrij zijn van alle lasten, beperkingen en aanspraken van derden, inclusief beperkingen die zouden kunnen
voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van lasten, beperkingen en aanspraken die SULO uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.
Wederpartij is gedurende de periode dat zij (mede) op grond van deze Inkoopvoorwaarden het risico van de goederen draagt, verplicht de goederen tegen alle risico’s en
voor haar rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. SULO heeft het recht op inzage in de betreffende verzekeringspolis.

Artikel 7. Tekortkoming en beëindiging
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

Bij een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, waaronder mede is te verstaan het laten verstrijken van de op de factuur vermelde of anderszins overeengekomen
betalingstermijn, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is SULO gerechtigd tot het innen van
een onmiddellijk opeisbare boeterente bij de wederpartij van 1 % per maand vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 15 % van het door SULO in verband
met de levering te betalen bedrag. De wettelijke rente over bedragen die SULO in dit kader heeft vooruitbetaald zal worden verrekend met te betalen facturen over de
periode van het verzuim.
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) worden de verplichtingen van beide partijen voor twee weken opgeschort. Partijen kunnen zich jegens
elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 (vijf) 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.
Indien de wederpartij stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en SULO deze stelling aanvaardt, heeft SULO niettemin het recht de
overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.
SULO kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving indien een of meer van de volgende gevallen zich
voordoet respectievelijk voordoen:
- de wederpartij is failliet of heeft surseance van betaling aangevraagd;
- de onderneming van de wederpartij wordt ontbonden of gestaakt;
- de wederpartij doet afstand van zijn zeggenschap over zijn vermogen of delen daarvan vanwege onderbewindstelling of anderszins en de zeggenschap daarover wordt
niet binnen 4 (vier) weken nadien herwonnen;
- de wederpartij heeft terecht een beroep gedaan op overmacht en de periode van overmacht overschrijdt de termijn van dertig dagen of zal deze termijn naar
redelijkerwijze verwachting overschrijden.
Ontbinding geschiedt door middel van een brief of e-mail gericht aan de wederpartij.
SULO te allen tijde gerechtigd de overeenkomsten met de wederpartij tussentijds te beëindigen, met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 8 Goedkeuring, inspectie en garantie
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

SULO heeft te allen tijde het recht om de uitgevoerde werkzaamheden, de geleverde goederen of de verrichte diensten, daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken,
te inspecteren. Zo nodig zal de wederpartij zorgdragen voor zodanige faciliteiten, dat een deugdelijke inspectie en keuring mogelijk zijn.
Indien uitgevoerde werkzaamheden, geleverde goederen of verrichte diensten worden afgekeurd, komen de kosten van de inspectie voor rekening van de wederpartij.
Ingeval van afkeuring zal de wederpartij binnen 10 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen. Indien de wederpartij niet aan deze
verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is SULO gerechtigd de benodigde goederen van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen tot herstel
of vervanging te nemen of dergelijke maatregelen door een derde te laten nemen, zulks voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de wederpartij niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet
worden herhaald, komen de daaruit voor SULO voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.
Wederpartij garandeert dat de diensten en/of goederen en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
Wederpartij garandeert dat de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.
Wederpartij garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
Indien SULO constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen de wederpartij conform de leden van dit artikel heeft gegarandeerd, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim. SULO behoudt altijd het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Wederpartij garandeert dat de diensten op een competente en professionele wijze ten uitvoer zullen worden gebracht, door haar ingeschakelde derden of
ondergeschikten aan de overeengekomen kwaliteitseisen met betrekking tot training, deskundigheid en ervaring voldoen en daaraan gedurende de looptijd van de
overeenkomst zullen blijven voldoen.
De garantietermijn 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 SULO aan de wet en/of de overeenkomst kan ontlenen. Wederpartij staat volledig in voor verborgen gebreken.
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8.10

De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW (en eventueel 7:23 BW) waarbinnen SULO bij de wederpartij moet reclameren met betrekking tot een gebrek in de
prestatie, wordt gesteld op 6 (zes) maanden nadat SULO redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had moeten zijn.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Wederpartij verleent aan SULO een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van mogelijke intellectuele
eigendomsrechten terzake van door de wederpartij geleverde zaken en/of diensten. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan
(mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie SULO relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
Wederpartij garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door haar geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele
eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.
Wederpartij vrijwaart SULO tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in voornoemd artikel genoemde rechten en de wederpartij zal
SULO alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
Voor zover door SULO aan de wederpartij hulpmiddelen worden verstrekt ten aanzien waarvan SULO een recht van intellectuele eigendom heeft, erkent de wederpartij
dat SULO te allen tijde de eigenaar hiervan is en zal blijven en de wederpartij ten aanzien hiervan geen enkel intellectueel eigendomsrecht of titel zal verkrijgen.
Indien de wederpartij in het kader van de overeenkomst zaken ontwikkelt voor SULO, dan komen eventuele daarop in te roepen rechten van intellectuele eigendom
exclusief aan SULO toe. Een eventuele vergoeding hiervoor wordt geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs. Waar nodig, zal de wederpartij alle
medewerking verlenen aan de totstandkoming of overdracht aan SULO van deze rechten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door SULO en/of latere afnemers of gebruikers van de geleverde zaken (al dan niet in verwerkte staat) wordt geleden als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel zijn
personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van de wederpartij heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade.
Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij geeft SULO tevens het recht om de wederpartij te verplichten tot gehele of gedeeltelijke
ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico van de wederpartij.
Wederpartij vrijwaart SULO tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
Wederpartij dient zich afdoende te verzekeren tegen de hiervoor genoemde schade. Wederpartij zal op haar verzekeringspolissen doen aantekenen dat eventuele
uitkeringen
door de verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. Wederpartij zal SULO op eerste verzoek inzage
geven in de betreffende polissen.
SULO is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van de wederpartij, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel
het leidinggevende personeel van SULO.

Artikel 11 Geheimhouding
1.1
11.2
11.3

11.4

Wederpartij erkent in het kader van (de uitvoering van) de overeenkomst in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van SULO. Als vertrouwelijke
informatie moet worden beschouwd al datgene, voorzover het niet betreft informatie die van zichzelf een openbaar karakter heeft.
Wederpartij en alle aan de wederpartij gelieerde rechts- en natuurlijke personen alsmede werknemers en ex-werknemers zullen het bestaan, de aard en de inhoud van de
overeenkomst evenals overige vertrouwelijke bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van SULO.
Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal SULO een direct opeisbare boete aan de wederpartij opleggen van EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend
euro) voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door de wederpartij direct betaald nadat de schending van de geheimhouding door SULO is vastgesteld en
hiervan aan de wederpartij mededeling heeft gedaan. SULO is bovendien gerechtigd het bedrag van de boete steeds met de wederpartij te verrekenen.
Deze geheimhoudingsverplichting blijft van toepassing gedurende een looptijd van 5 (vijf) jaar na beëindiging van de rechtsverhouding.

Artikel 12 Overdracht
12.1
12.2
12.3

Het is de wederpartij niet toegestaan om uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen uit welke hoofde dan ook te cederen, te verpanden of onder welke titel dan
ook over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SULO.
Indien de wederpartij geheel of gedeeltelijk door een derde wordt overgenomen althans de zeggenschap over de derde een materiële wijziging ondergaat, heeft SULO het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
SULO heeft de bevoegdheid haar verplichtingen uit de overeenkomst over te laten nemen in de zin van art. 6:155 BW door andere ondernemingen die onderdeel
uitmaken van het concern van SULO. Wederpartij wordt geacht door het sluiten van de overeenkomst bij voorbaat haar toestemming als bedoeld in art. 6:156 BW te
hebben verleend.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1
13.2
13.3

Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, , overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamde, van SULO is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen naar aanleiding van door SULO gedane aanbiedingen of met SULO aangegane overeenkomsten zullen bij uitsluiting berecht worden door de bevoegde
rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van SULO. SULO heeft daarnaast het recht de zaak aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1

SULO is bevoegd tot wijzigen van deze inkoopvoorwaarden. De wijzigingen treden direct in werking.
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