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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DEFION B.V.,
met statutaire zetel te Joure, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Friesland onder nummer
67706924. De actuele versie is te vinden op www.defion.nl.
Artikel 1 Definities en Interpretatie
1.1 In deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende documenten hebben de begrippen aangeduid met
een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd,
voor zover de tekst zulks vereist:
‘Aanbieding’: iedere aanbieding met betrekking tot de verkoop- en levering van Producten en/of Diensten die door de
Leverancier aan de Afnemer schriftelijk is uitgegeven.
‘Afnemer’: de onderneming of bedrijf zoals opgenomen in de Overeenkomst.
‘Algemene Voorwaarden’: de onderliggende algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden voor Producten en Diensten
van de Leverancier.
‘Contractprijs’: het totale bedrag van de vergoeding zoals gespecificeerd in de Overeenkomst die is verschuldigd door
de Afnemer aan de Leverancier voor de verkoop en levering van de Producten en/of Diensten.
‘Diensten’: alle diensten, zoals ontwerp, advisering, engineering, onderhoud, productie en bemiddelingsdiensten uit te
voeren door de Leverancier onder de Overeenkomst.
‘Gelieerde Onderneming’: iedere vennootschap, partnerschap of andere juridische entiteit die (a) direct of indirect het
bewind voert over een Partij, of (b) direct of indirect onder het bewind staat van een Partij, of (c) direct of indirect
bestuurd wordt door een onderneming of entiteit die direct of indirect bewind heeft over een partij. “bewind” betekent
de eigendom van meer dan 50% (zegge: vijftig procent) of meer van de nominale waarde van het aandelenkapitaal of
het houden van meer dan 50% (zegge: vijftig procent) van de stemrechten in de algemene vergadering van
aandeelhouders, of de bevoegdheid om een meerderheid van de bestuurders te benoemen, of op andere wijze leiding te
geven aan de activiteiten van een dergelijke vennootschap, partnerschap of andere juridische entiteit. Dergelijke
rechtspersonen worden slechts geacht een gelieerde onderneming te zijn zo lang voornoemde verbinding bestaat.
‘Inkooporder’: een schriftelijke order geplaatst door Afnemer voor de aankoop van Producten en/of Diensten, op grond
waarvan Leverancier de Producten zal leveren aan Afnemer met inbegrip van eventuele bijlagen, amendementen
daarvan of addities daartoe.
‘Leverancier’: Defion B.V., een onderneming (besloten vennootschap) georganiseerd en bestaand naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Joure, Nederland, kantoorhoudende aan de Nipkowweg 21B, 8501 XH, Nederland, of een
aan deze Gelieerde Onderneming.
‘Overeenkomst’: de schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer ten behoeve van de verkoop en levering
van Producten en/of Diensten tussen Leverancier en Afnemer, inclusief alle daarbij behorende bijlagen en
amendementen en/of addenda welke Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en een integraal onderdeel daarvan
uitmaken.
‘Overmacht’: omvat, maar is niet beperkt tot: daden van God, richtlijnen van de regering of van personen die
ogenschijnlijk voor de regering handelen, wetgeving, oorlog, onlusten, brand, droogte, storing in de energievoorziening,
explosie, oproer, storingen of stilstand van essentiële productieapparatuur, overstroming, aardbeving, lock-out, een
tekort aan essentiële grondstoffen, staking of andere acties van werknemers in de contemplatie van of ter bevordering
van een handelsconflict dan wel het aanschaffen van materialen, voor zover elk van deze omstandigheden de
betreffende Partij haar nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verhinderen.
‘Partij’: de Leverancier of de Afnemer afzonderlijk.
‘Partijen’: de Leverancier of de Afnemer gezamenlijk.
‘Producten’: de producten en gerelateerde zaken zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
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‘Specificaties’: de gedetailleerde specificaties, beschrijvingen, design criteria en tekeningen van de Producten en/of
Diensten zoals overeengekomen tussen Partijen en als zodanig gespecificeerd en gedefinieerd in de Overeenkomst.
‘Vertrouwelijke Informatie’: de Overeenkomst, de voorwaarden en uitvoering daarvan, alsmede alle informatie en
knowhow (met inbegrip van maar niet beperkt tot formuleringen, ontwerpen en andere intellectuele eigendomsrechten)
door een Partij verstrekt aan de andere Partij, in welke vorm dan ook of waarvan een Partij anderszins kennisneemt in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst alle data die direct of indirect is afgeleid van dergelijke informatie
alsmede alle garantieclaims die zouden kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst.
1.2 De titels van deze Algemene Voorwaarden dienen enkel ter referentie en zijn niet bedoeld om de betekenis van een
Artikel aan te duiden.
1.3 Indien in deze Algemene Voorwaarden naar enig geslacht wordt verwezen, worden hieronder zowel mannen als
vrouwen verstaan.
1.4 Onder een verplichting voor een Partij een handeling na te laten, wordt mede begrepen het niet toestaan dat deze
handeling door een derde wordt verricht.
1.5 Verwijzingen naar de Partijen omvatten tevens hun respectievelijke titelopvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en
juridische vertegenwoordigers.
1.6 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen term ‘schriftelijk’ omvat, per post, fax, e-mail en andere in de markt
gebruikelijke elektronische communicatieapparatuur.
1.7 Indien deze Algemene Voorwaarden een verwijzing maken naar de Incoterms, dan zal deze worden geacht te zijn
gemaakt naar de meest recente versie daarvan gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs,
Frankrijk. In geval van tegenstrijdigheid tussen de toepasselijke Incoterms en de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden of de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Incoterms.
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding en iedere Inkooporder en Overeenkomst
alsmede op alle daarmee verbandhoudende rechtshandelingen van Partijen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.3 Amendementen van en/of addenda op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk tussen de rechtsgeldig
vertegenwoordigers van beide Partijen te zijn overeengekomen.
2.4 Het uitstellen of nalaten door de Leverancier om strikte nakoming te vorderen van de Afnemer, of om een ander aan
haar toekomend recht uit te oefenen, zal geen afstand van recht met zich mee brengen. Geen enkele of gedeeltelijke
uitoefening van een recht of rechtsmiddel zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden belemmert verdere
uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.
2.5 Indien één (1) of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechterlijke
instantie niet rechtsgeldig blijken te zijn zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling
te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden vormen een additie op Leverancier’s wettelijke rechten en derogeren of vervangen
deze niet.
2.7 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, zal de Overeenkomst
prevaleren.
Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle Aanbiedingen van Leverancier binden deze niet en zijn, tenzij schriftelijk anders verklaard door de Leverancier,
geldig voor een termijn van acht (8) dagen na dagtekening van de Aanbieding. De Leverancier behoudt zich het recht
voor Aanbiedingen zonder enige compensatie te herroepen zolang Afnemer nog geen Inkooporder ter zake heeft
geplaatst.
3.2 Door de Afnemer geplaatste Inkooporders zijn slechts bindend voor de Leverancier indien de rechtsgeldig
vertegenwoordiger van de Leverancier deze schriftelijk aan de Afnemer heeft bevestigd. Een dergelijke bevestiging van
een Inkooporder constitueert een Overeenkomst.
3.3 Indien de Leverancier niet reageert op de Inkooporder van de Afnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst
daarvan, wordt de Inkooporder geacht te zijn verworpen.
3.4 De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van de Leverancier, tenzij en voor zover deze
schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.
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Artikel 4 Opschorting en Ontbinding
4.1 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te
schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden indien:
a) De Afnemer niet dan wel niet geheel aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst voldoet;
b) De Leverancier na de totstandkoming van de Overeenkomst bekend raakt met omstandigheden die haar gegronde
redenen geven te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk dan wel niet behoorlijk aan haar verplichtingen onder de
Overeenkomst zal voldoen, in welk geval opschorting van de Overeenkomst enkel toegestaan is voor zover de
tekortkoming een dergelijke actie rechtvaardigt;
c) De Afnemer is verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op
grond van Artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden en deze zekerheid niet is gesteld of onvoldoende aan de
Leverancier is gesteld.
4.2 De Leverancier is voorts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden van dien aard
voordoen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of dat instandhouding van de Overeenkomst niet meer
in alle redelijkheid van de Leverancier kan worden verwacht.
4.3 Als de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van Artikel 4.2, worden Leverancier’s vorderingen op de Afnemer
onmiddellijk opeisbaar. Indien de Leverancier de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten
krachtens het toepasselijke recht en de Overeenkomst.
4.4 De Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor schadevergoeding te vorderen.
Artikel 5 Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens
De maten, gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, technische gegevens en afbeeldingen zoals opgenomen in de
Aanbiedingen van de Leverancier, catalogi, voorraadlijsten en ander reclamemateriaal gelden slechts bij benadering.
Deze gegevens zijn niet bindend tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk zijn gegarandeerd in de Overeenkomst.
Artikel 6 Contractprijs
6.1 Als tegenprestatie voor de verkoop en levering van de Producten en/of Diensten onder de Overeenkomst zal de
Afnemer de Contractprijs, berekend "Af Fabriek", Incoterms 2010, aan de Leverancier voldoen zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de Contractprijs altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede andere kosten die moeten worden gemaakt in het kader van de Overeenkomst, zoals kosten van verpakking,
verzending, administratiekosten en verzekeringskosten. Dergelijke kosten zullen worden toegevoegd aan de Contractprijs
en apart worden vermeld op elke factuur.
6.3 Als in opdracht van of in overleg met de Afnemer een wijziging wordt aangebracht of extra werk wordt verricht dat
niet is opgenomen in de Overeenkomst, dan worden de daarmee gepaard gaande kosten als meerwerk in rekening
gebracht door de Leverancier aan de Afnemer tegen de alsdan geldende tarieven.
6.4 Een eventuele reductie van de Contractprijs in de vorm van betalingskortingen dienen door Partijen schriftelijk te
worden overeengekomen.
Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Op de leveringsdatum van de Producten en/of Diensten, stuurt de Leverancier aan de Afnemer de bijbehorende
factuur.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zal de Afnemer de facturen betreffende
Producten van de Leverancier volledig en zonder korting, inhouding, verrekening of tegenvordering betalen binnen 30
(zegge: dertig) dagen na de factuurdatum door middel van (telefonische) overschrijving naar de bankrekening van de
Leverancier. Alle kosten van betaling komen ten laste van de Afnemer. Betalingen geschieden in Euro's. Betwisting van
de facturen door de Afnemer schort de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op en de Afnemer is niet gerechtigd
deze uit te stellen.
7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zal de Afnemer de facturen betreffende
Diensten van de Leverancier volledig en zonder korting, inhouding, verrekening of tegenvordering betalen binnen 14
(zegge: veertien) dagen na de factuurdatum door middel van (telefonische) overschrijving naar de bankrekening van de
Leverancier. Alle kosten van betaling komen ten laste van de Afnemer. Betalingen geschieden in Euro's. Betwisting van
de facturen door de Afnemer schort de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op en de Afnemer is niet gerechtigd
deze uit te stellen.
7.4 De Afnemer heeft slechts het recht tot verrekening of retentie indien Afnemer’s tegenvorderingen wettelijk zijn
vastgesteld, onbestreden of erkend zijn door de Leverancier. Bovendien is de Afnemer enkel gerechtigd tot
retentierechten in relatie tot de Overeenkomst waaronder de tegenvordering bestaat.
7.5 Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim
en is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt met ingang
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van de datum waarop de Afnemer in verzuim is tot het moment dat de Leverancier het volledige uitstaande bedrag heeft
ontvangen berekend. Het voorgaande vormt een aanvulling op- en treedt niet in plaats van- enige andere rechten die de
Leverancier krachtens de wet of de redelijkheid en billijkheid heeft.
7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de Leverancier zijn gemaakt voor de afdwinging van
betaling van het verschuldigde bedrag door de Afnemer zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op basis van de Nederlandse wet ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’.
7.7 Leverancier’s betalingsaanspraken jegens de Afnemer worden onverwijld opeisbaar indien het bedrijf van de
Afnemer wordt geliquideerd, samengevoegd, failleert, of surseance van betaling wordt verleend.
7.8 De Leverancier is gerechtigd de ontvangen betalingen van de Afnemer als volgt toe te wijzen: in de eerste plaats
teneinde de kosten te verminderen, vervolgens teneinde de verschuldigde rente te verminderen en tenslotte de
hoofdsom en de lopende rente te reduceren. In het geval de Afnemer een andere volgorde voor toerekening aanwijst
heeft de Leverancier het recht om een betalingsaanbod van de Afnemer te weigeren. Een dergelijke weigering door de
Leverancier leidt niet tot een tekortkoming van de Leverancier. Bovendien is de Leverancier gerechtigd de volledige
betaling van de hoofdsom te weigeren, indien daarin niet de verschuldigde rente, de opgelopen rente en de kosten zijn
meegenomen.
7.9 Indien de Afnemer niet naar behoren aan zijn betalingsverplichting voldoet, alsmede in het geval dat de Leverancier
om welke reden dan ook van mening is dat de Afnemer niet naar behoren aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, kan
de Leverancier een toereikende zekerheid verlangen van de Afnemer, zoals een bankgarantie voor de correcte nakoming
van de betalingsverplichting van de Afnemer en de levering van de Producten en/of Diensten opschorten totdat
toereikende zekerheid is gesteld. De Afnemer zal aan Leverancier op eerste verzoek een dergelijke zekerheid
verstrekken. Indien de opschorting langer voortduurt dan dertig (30) dagen en de Afnemer stelt geen toereikende
zekerheid binnen deze periode, dan is de Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
Artikel 8 Levering van Producten
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen zal de Leverancier de Producten "Af Fabriek" Nipkowweg
21B, Joure, Incoterms 2010, Leverancier’s productiesite, leveren. Vanaf de levering draagt de Afnemer het risico voor
verlies of schade van de Producten.
8.2 Als de Afnemer weigert de Producten af te nemen of indien zij de Leverancier niet tijdig voorziet van de informatie of
instructies noodzakelijk voor de uitvoering van de levering, is de Leverancier gerechtigd om:
(i) de Producten op te slaan voor risico en rekening van de Afnemer;
(ii) zich terug te trekken uit de Overeenkomst; en
(iii) schadevergoeding te vorderen van de Afnemer wegens niet-nakoming.
8.3 Indien de Leverancier een datum of termijn van levering heeft gegeven is deze altijd indicatief en deze behelst dan
ook nimmer een termijn op straffe van verval van rechten. De Leverancier zal echter alle redelijke inspanningen
verrichten teneinde de Producten op de datum van levering respectievelijk binnen de leveringstermijn te leveren. Indien
de Leverancier verwacht dat een termijn zal worden overschreden stelt zij de Afnemer daarvan onverwijld schriftelijk in
kennis. In een dergelijk geval zal de Leverancier alle redelijke inspanningen verrichten teneinde de Producten zo spoedig
mogelijk aan de Afnemer te leveren en de Afnemer op de hoogte houden van de situatie. Het niet op de datum van
levering of binnen een leveringstermijn leveren van Producten geeft de Afnemer geen recht haar verplichtingen op grond
van de Overeenkomst niet na te leven of op te schorten. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat de
Leverancier in het bezit is van alle informatie benodigd voor een specifieke levering en de Afnemer aan alle andere
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan. Indien er zich omstandigheden
voordoen waarvan de Leverancier niet op de hoogte was op het moment van de vaststelling van de datum van levering
of een leveringstermijn, kan de Leverancier de leveringstermijn verlengen met een maximumperiode gelijk aan twee (2)
maal de initiële leveringstermijn. Bij meerwerk wordt de datum van levering of de leveringstermijn verlengd met de
periode benodigd voor de levering van materialen, onderdelen en de periode waarin het meerwerk wordt uitgevoerd.
8.4 De Leverancier is gerechtigd om de Producten te leveren in deelleveringen, tenzij anders overeengekomen in de
Overeenkomst. Vertraging in enige deellevering ontslaat de Afnemer niet van haar verplichting om de resterende
levering van Producten te aanvaarden. Verder behoudt de Leverancier zich het recht voor om, zonder compensatie aan
de Afnemer, de onder de Overeenkomst te leveren hoeveelheden Producten te herzien volgens de aan de Leverancier
ter beschikking staande hoeveelheden op de betreffende levertijden.
Artikel 9 Export Controle
De levering van Producten kan onderworpen zijn aan wetten, douane en exportcontrole verordeningen van de Europese
Unie (EU). Elke Partij dient te voldoen aan zulke wetten, douane en exportcontrole verordeningen en zal de Producten
niet exporteren zonder daartoe eerst alle vereiste vergunningen of licenties te hebben verkregen. Niettegenstaande enig
andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, zal de Leverancier in geen geval
verplicht zijn om een Product te leveren of een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of
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een Overeenkomst uit te voeren totdat de vereiste goedkeuringen met betrekking tot de exportregelgeving zijn
verkregen. Partijen stemmen in de andere Partij van informatie te voorzien en bijstand te verlenen die door deze
redelijkerwijs kan worden verlangd in verband met het verkrijgen c.q. zekerstellen van deze vergunningen of licenties,
en tijdig actie te ondernemen om alle vereiste ondersteunende documenten te verkrijgen. De Leverancier is gerechtigd
om de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden indien de benodigde goedkeuring(en) volgens de van
toepassing zijnde exportbepalingen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden verkregen.
Artikel 10 Inspectie en Klachten
10.2 Elke vordering met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten dient te worden vastgelegd op het moment
van levering op de vrachtbrief dan wel afleverbon, bij gebreke waarvan de hoeveelheden zoals opgenomen op de
vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs vormen tegen de Afnemer.
10.3 Zichtbare gebreken moeten schriftelijk aan de Leverancier worden meegedeeld binnen zeven (7) dagen na levering
van de Producten. Niet-zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen tien (10) dagen na ontdekking
doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na levering. Een dergelijke schriftelijke klacht of grief dient een nauwkeurige
beschrijving van het gebrek en gedetailleerde informatie, zoals de leveringsdatum en tijd, het pakbonnummer en
doosnummer te bevatten. Vorderingen die niet in overeenstemming met deze procedure zijn ingesteld worden niet in
behandeling worden genomen.
10.4 Klachten met betrekking tot geleverde Producten ontslaan de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.
10.5 Indien de Afnemer de Leverancier niet tijdig in overeenstemming met dit Artikel 10 van defecte Producten op de
hoogte stelt, worden deze beschouwd als door de Afnemer aanvaard en zijn alle garanties en remedies met betrekking
tot de geconstateerde gebreken in de Producten uitgesloten.
10.6 Indien de levering van Producten verwaarloosbare gebreken bevatten zal de Afnemer deze accepteren.
Artikel 11 Retentierecht
11.1 Alle door de Leverancier aan de Afnemer geleverde Producten en alle daarmee in verband geleverde zaken, zoals
maar niet beperkt tot, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven
eigendom van de Leverancier totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van alle Overeenkomsten met de
Leverancier heeft voldaan.
11.2 Zolang op de Producten het eigendomsvoorbehoud rust zal de Afnemer de etikettering van de verpakkingen van de
Producten, niet wijzigen, veranderen of anderszins aanpassen noch in algemene zin wijzigingen in de wijze van
identificatie van de Producten aanbrengen.
11.3 De Afnemer zal de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zodanig kenmerken en opslaan op een
wijze zodat zij niet kunnen worden verward met andere soortgelijke producten die afkomstig zijn van andere
leveranciers van de Afnemer. De Afnemer zal onder andere een inventaris van de Producten geleverd onder
eigendomsvoorbehoud bijhouden en deze Producten separaat van andere producten opslaan.
11.4 De Afnemer zal op eigen kosten de Producten geleverd onder eigendomsvoorbehoud verzekeren en deze verzekerd
houden tegen alle soorten schade, zoals maar niet beperkt tot, schade door brand, ontploffing- en waterschade alsmede
tegen diefstal, bij een financieel betrouwbare verzekeringsmaatschappij. De dekking moet voldoende zijn om de waarde
van nieuwe Producten te vergoeden. De Leverancier zal als de begunstigde worden opgenomen in de verzekeringspolis.
Op verzoek van de Leverancier zal de Afnemer de betreffende verzekeringspolis ter inzage geven alsmede de
betaalbewijzen van de verzekeringspremies overleggen.
11.5 De Afnemer is niet bevoegd de Producten geleverd onder eigendomsvoorbehoud op wat voor wijze dan ook te
verpanden of te bezwaren.
11.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten of een recht op deze
Producten willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer gehouden de Leverancier daarvan onverwijld in kennis te
stellen.
11.7 In het geval dat de Leverancier haar eigendomsrechten uit hoofde van dit Artikel 11 wenst uit te oefenen, zal de
Afnemer aan de Leverancier of aan derden aangewezen door de Leverancier, nu reeds voor alsdan, onherroepelijke en
onvoorwaardelijke toestemming verlenen om alle plaatsen en locaties van de Afnemer te betreden alwaar de Producten
zich bevinden zodat de Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld de Producten terug te nemen.
11.8 Voorts is de Afnemer gerechtigd om de Producten te verwerken, vermengen of samen te voegen tot aan de
herroeping daarvan door de Leverancier. In het voorgaande geval rust het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier
eveneens op de volledige waarde van de geproduceerde goederen die zijn ontstaan door de verwerking, vermenging of
samenvoeging van de Producten van de Leverancier. De Leverancier zal steeds worden gekwalificeerd als de producent.
In de gevallen waarin de Producten zijn verwerkt, vermengd of samengevoegd met producten van een derde waarop
een eigendomsvoorbehoud van die derde rust, dan zal de Leverancier een mede eigendomsrecht verwerven in
verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte Producten. Indien de zekerheidsrechten van een derde in feite of
rechtens een kleiner aandeel betreffen, dan zal het verschil ten gunste van de Leverancier zijn. De nieuwe producten zijn
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onderworpen aan dezelfde bepalingen als die van toepassing zijn op de (onder eigendomsvoorbehoud) afgenomen
Producten.
11.9 Als de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van enig bedrag verschuldigd aan de Leverancier, zal de
Leverancier -zonder enige voorafgaande kennisgeving of noodzaak om gerechtelijke stappen te ondernemen- voor
rekening en risico van Afnemer gerechtigd zijn tot de onmiddellijke teruggave van alle Producten (of de
eigendomspapieren daarvan) die zijn verkocht door de Leverancier aan de Afnemer en waarvan het eigendom nog niet is
overgegaan naar de Afnemer. Voor alsdan machtigt de Afnemer hierbij de Leverancier de Producten of documenten
terug te vorderen en daartoe iedere locatie of ruimte van de Afnemer te betreden. Het verzoek om teruggave of de
terugwinning van de Producten of eigendomspapieren door de Leverancier ontslaat de Afnemer niet van haar
betalingsverplichting voor de gehele Contractprijs en de afname van de Producten of het recht van Leverancier om de
Afnemer rechtens te vervolgen voor betaling van de gehele Contractprijs. De Leverancier zal in dat geval echter
gerechtigd zijn tot verkoop van de Producten of de beëindiging van de Overeenkomst, zonder enige aansprakelijkheid
jegens de Afnemer.
11.10 Afnemer zal de Leverancier onverwijld op de hoogte stellen over eventuele verplichtingen het
eigendomsvoorbehoud in te schrijven in een officieel register of een andere formele verplichting die noodzakelijk is voor
de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud in het land waar de Producten worden geleverd. De Afnemer zal op eigen
kosten volledig meewerken, assisteren en alle toestemmingen aan Leverancier verlenen met betrekking tot een formele
verplichting die vereist is om een geldig eigendomsvoorbehoud te constitueren.
11.11 Als de wetten van het land waarin de Producten zich na levering bevinden niet toestaan dat Leverancier zich de
eigendomstitel van deze Producten voorbehoudt, maar soortgelijke rechten wel toestaat, dan zal de Afnemer Leverancier
een dergelijk ander gelijkwaardig recht verlenen en deze in staat stellen aan alle daartoe gestelde formele vereisten te
voldoen.
Artikel 12 Garantie
12.1 De Leverancier garandeert dat zij de Overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap
zal uitvoeren en garandeert dat de Producten vrij zijn van materiële gebreken voor wat betreft het materiaal en
vakmanschap. In het geval dat de Leverancier zich ertoe verbindt een Product te ontwerpen en/of te produceren en/of
te leveren dan garandeert de Leverancier dat het Product conformeert aan de Specificaties. In alle gevallen zal de
garantieperiode aanvangen op de datum van levering van de Producten en voortduren voor een periode van zes (6)
maanden.
12.2 De garanties zoals uiteengezet in Artikel 12.1 zijn van toepassing op gebreken die zich voordoen onder de
gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst en zijn met name niet van toepassing in elk van de
volgende gevallen:
a) Producten waarin wijzigingen zijn aangebracht door een ander dan de Leverancier zonder diens voorafgaande
schriftelijke toestemming;
b) Producten die zijn beschadigd door omstandigheden buiten de redelijke macht van de Leverancier;
c) Producten die verkeerd zijn gebruikt of onderhouden door de Afnemer:
d) Producten die onderworpen zijn aan voorwaarden van gebruik en/of onderhoud die niet in overeenstemming zijn met
Leverancier’s instructies met betrekking tot de Producten;
e) Producten die zijn beschadigd door nalatigheid of onvoorzichtigheid van Afnemer, of Producten die zijn beschadigd
door misbruik, onjuiste installatie of toepassing, of nalatigheid in het gebruik, de opslag, het transport of hantering, of
zijn gerepareerd, of waarmee in ieder geval is geknoeid.
f) Wanneer een artikel is gekocht door de Leverancier als een component van het Product, behoudens voor zover
wanneer dergelijke items of een item valt onder de garantie van de oorspronkelijke fabrikant, indien aanwezig.
De garantie van een onderdeel zal echter niet verder reiken dan de garantie zoals beschreven in Artikel 12.1;
g) Wanneer een artikel dat onderdeel is van het Product is geleverd door de Afnemer aan de Leverancier;
h) Slijtage die slechts marginaal de waarde of de geschiktheid van de Producten aantast. Van een marginaal gebrek is in
het bijzonder sprake indien het gebrek kan worden opgelost zonder grote inspanningen van de Afnemer zelf;
i) normale slijtage van de Producten.
12.3 In het geval dat de Afnemer een Product gebrekkig of defect acht en de garantieperiode zoals uiteengezet in
Artikel 12.1 is niet verstreken dan stelt zij, op verbeurte van alle aanspraak op garantie, de Leverancier van alle
gegevens en bijzonderheden daaromtrent in kennis binnen twee (2) weken na de ontdekking van het gebrek. De
Afnemer kan echter pas aanspraak maken op deze garantie als zij heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens de
Leverancier.
12.4 Indien de Leverancier vaststelt dat de Producten inderdaad defect zijn, dan zal de Leverancier naar eigen keuze:
(i) de Producten ter plaatse repareren; of
(ii) de defecte Producten of onderdelen daarvan terughalen voor reparatie; of
(iii) de defecte Producten vervangen; of
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(iv) de onderdelen van de defecte Producten vervangen zodat de Afnemer de benodigde reparaties op kosten en
instructie van de Leverancier kan uitvoeren;
(v) het onderdeel van het defecte Product overeenkomstig crediteren van de betreffende factuur;
De Leverancier heeft te allen tijde het recht op inspectie van de Producten waarvan wordt beweerd dat deze een gebrek
hebben en zij heeft het recht om de oorzaak van het vermeende gebrek vast te stellen. In alle gevallen dient de Afnemer
de Leverancier in staat te stellen om het gebrek te herstellen. De in dit Artikel 12.4 uiteengezette opties zullen naar het
eigen goeddunken van de Leverancier worden gehanteerd.
12.5 De garantie dekt geen transportkosten voor retournering van de Producten en/of onderdelen daarvan of kosten
voor het terugzenden van gerepareerde of vervangen Producten. Defecte Producten en/of onderdelen daarvan die
overeenkomstig dit Artikel zijn vervangen zullen ter beschikking worden gesteld aan de Leverancier. Reparatie of
vervanging onderbreken of verlengen de garantieperiode zoals uiteengezet in Artikel 12.1 niet.
12.6 De Leverancier zal niet instemmen met de retournering van een Product tenzij zij haar voorafgaande schriftelijke
toestemming hiervoor heeft afgegeven aan de Afnemer. De Afnemer zal de Producten die worden geretourneerd naar de
Leverancier naar behoren verpakken en labelen en, indien aangewezen door de Leverancier, retourneren naar de locatie
waar de werkzaamheden worden verricht op de wijze zoals aangegeven door de Leverancier.
12.7 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, geeft de Leverancier geen garantie ten aanzien van de
Diensten die worden geleverd aan de Afnemer anders dan dat de Diensten zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de
eisen van goed en deugdelijk vakmanschap.
12.8 De garantiecondities zoals opgenomen in dit Artikel 12 treden in de plaats van alle andere garanties, expliciet of
impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel,
die hierbij allen uitdrukkelijk worden afgewezen. Afnemer erkent dat de hierin opgenomen remedies exclusief en in
plaats van alle andere garanties treden. De gebreken die de werking niet nadelig beïnvloeden vormen geen grond voor
afwijzing of herstel onder de garantie. De Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de
Producten en aanvaardt het ontwerp en de materiaalkeuze van de Leverancier middels plaatsing van de Inkooporder.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1
(i) Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van
door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
(ii) Indien de door Leverancier aan Afnemer onder de Overeenkomst geleverde Producten niet aan de Specificaties
voldoen of niet vrij zijn van materiële gebreken in het materiaal en afwerking, dan is Leverancier’s aansprakelijkheid ten
opzichte van Afnemer gelimiteerd tot hetgeen neergelegd in Artikel 12 (Garantie).
13.2 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot:
(i) uitsluitend directe schade, en
(ii) de contractprijs, althans tot dat gedeelte van de contractprijs waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en
(iii) wanneer de schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier. het daadwerkelijk
uitgekeerde bedrag door de verzekeringsmaatschappij
13.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor:
(i) indirecte schade, inclusief maar niet gelimiteerd tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie;
(ii) de dood of lichamelijk letsel van werknemers van Afnemer hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of de dood of
lichamelijk letsel geheel dan wel gedeeltelijk resulteert uit enig handelen of nalaten zijdens de Leverancier en/of aan
haar Gelieerde Ondernemingen, hun werknemers of enige andere derde partij. Afnemer vrijwaart Leverancier van
eventuele aanspraken op grond van dood of lichamelijk letsel van werknemers van Afnemer en doet afstand van alle
vorderingen op Leverancier ter zake.
13.4 Schadevorderingen tegen de Leverancier vervallen van rechtswege nadat de van toepassing zijnde wettelijke
termijn is overschreden.
13.5 De Afnemer vrijwaart de Leverancier en, waar nodig, vergoedt aan Leverancier alle aanspraken van derden en
kosten op basis van productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat is geleverd door de Afnemer
aan een derde waarvan door de Leverancier geleverde Producten of materialen deel uitmaakten.
13.6 De aansprakelijkheidslimiteringen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien er
sprake is van schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de Leverancier.
13.7 Indien de Afnemer handelt namens een of meerdere derden dan is de Afnemer, niettegenstaande de
aansprakelijkheid van die derden, aansprakelijk jegens de Leverancier alsof zij voor eigen rekening heeft gehandeld.
Artikel 14 Vrijwaring
14.1 De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle aansprakelijkheid van de Leverancier jegens een derde op grond
van technische werkingsprincipes geleverd of vervaardigd in opdracht van de Afnemer en gebruikt door de Leverancier
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bij de levering van de Producten en/of Diensten. Het onderzoek naar enige inbreuk op rechten van derden uit hoofde
van de namens Afnemer geleverde en in opdracht vervaardigde technische werkingsprincipes is op initiatief en voor
rekening van de Afnemer. Als er een dergelijke inbreuk is in rechten derden, dan zal de Leverancier deze rechten
respecteren en voor zover dat mogelijk is, een alternatieve oplossing voorstellen.
14.2 De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding en kosten van
iedere vorm en aard, inclusief de kosten van een rechtsproces en redelijke advocaatkosten tegengeworpen tegen de
Leverancier, haar agenten, medewerkers en werknemers uit of op enigerlei wijze verbonden met het Product of het
gebruik van het Product. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle claims voortvloeiende uit de inbreuk van patent- of
merkrechten, die gebaseerd zijn op, in zijn geheel of gedeeltelijk, van Producten geproduceerd volgens de specificaties
van de Afnemer.
14.3 De Leverancier garandeert dat, op het moment van het samenstellen van de Aanbieding aan de Afnemer, zij zich
niet bewust is van enige inbreuk in intellectuele- of industriële eigendomsrechten of enige andere rechten, van derden.
Indien de Leverancier de Producten heeft vervaardigd en geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen
van Afnemer, dan garandeert de Afnemer dat hiermee geen inbreuk zal worden gemaakt op intellectuele- of industriële
eigendomsrechten of enige andere rechten van derden. De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle aanspraken van
derden inzake schending van hun intellectuele- of industriële eigendomsrechten.
Artikel 15 Intellectuele Eigendom
15.1 De Afnemer erkent dat de Leverancier het eigendom behoudt van alle intellectuele eigendomsrechten op de
Producten en/of Diensten, in eventuele plannen, simulatiemodellen, specificaties, testmodellen, afbeeldingen, schema’s,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden (de “Informatie”)
beschikbaar gesteld of geproduceerd als onderdeel van het Product en/of de Diensten en dat de Afnemer daarop geen
enkel recht van exploitatie heeft, ongeacht het feit of ze zijn overgedragen aan de Afnemer of via de Afnemer aan
derden en ongeacht of de Afnemer de kosten voor de productie van dergelijke materialen in rekening heeft gebracht bij
de Leverancier.
15.2 Tenzij uit de aard van de Informatie anders voortvloeit, zijn alle documenten, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., die door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking
zijn gesteld, uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet worden gereproduceerd,
openbaar gemaakt of door de Afnemer ter kennis worden gebracht van derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Leverancier. Verder mag de Afnemer geen gebruik maken van de technieken zoals weergegeven in
de Informatie om zijn eigen producten te verbeteren. De Afnemer zal de Informatie op eerste verzoek van Leverancier
retourneren.
15.3 De Afnemer zal geen aanspraak maken of trachten te maken op enig belang in de intellectuele eigendomsrechten
van de Leverancier of bijstand verlenen aan een derde partij om enig belang in de intellectuele eigendomsrechten van
de Leverancier te
constitueren. De Afnemer erkent dat elke verbetering of uitbreiding van de intellectuele
eigendomsrechten van de Leverancier die kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden uitgevoerd door de Afnemer
exclusief in eigendom toebehoren aan de Leverancier en de Afnemer draagt hierbij onherroepelijk aan de Leverancier
over: alle rechten, aanspraken en belangen die de Afnemer mogelijk zou kunnen hebben op verbeteringen of
uitbreidingen op de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier. De Afnemer zal de Leverancier niet belemmeren
in een aanvraag of andere handeling van de Leverancier om verbeteringen van de intellectuele eigendomsrechten van
de Leverancier te beschermen of te exploiteren.
15.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de kennis die is opgedaan bij de uitvoering van de Overeenkomst
voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van Afnemer wordt verstrekt aan
derden.
Artikel 16 Overmacht
16.1 Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst voor zover dat
deze nakoming wordt vertraagd of verhinderd door een omstandigheid die niet binnen de redelijke macht van de
Leverancier ligt en neerkomt op Overmacht.
16.2 De Leverancier zal onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, de Afnemer schriftelijk op de hoogte
stellen van alle omstandigheden die deze Partij verhinderen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst. Partijen zullen met elkaar in overleg treden teneinde de maatregelen die moeten worden genomen om
de gevolgen van de Overmacht situatie tot een minimum te beperken en de uitvoering van de Overeenkomst te
waarborgen, te bespreken.
16.3 De Leverancier zal alle redelijke inspanningen verrichten om elk geval van Overmacht op te heffen voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is en zij kan naar eigen keuze haar verbintenis opschorten die door Overmacht wordt getroffen
gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt, zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich meebrengt.
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Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Partijen zijn gebonden tot algehele geheimhouding van elkaars Vertrouwelijke Informatie en zullen deze uitsluitend
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
17.2 Partijen zullen hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en Gelieerde Ondernemingen verplichten
zich te houden aan de voorwaarden van dit Artikel 17. Iedere Partij is verantwoordelijk voor schending van dit Artikel
17 door hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en Gelieerde Ondernemingen.
17.3 Indien een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de Leverancier dwingt Vertrouwelijke Informatie van de
Afnemer aan door de wet of door de rechter aangewezen derden kenbaar te maken en de Leverancier zich niet kan
beroepen op een wettelijk recht zulks te weigeren, is de Leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling van de Afnemer en de Afnemer is in dat geval niet gerechtigd ontbinding van de Overeenkomst te
vorderen op grond van enige schade die hieruit voortvloeit.
Artikel 18 Overdracht en Derden
18.1 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd diens rechten en/of verplichtingen of een gedeelte daarvan onder de
Overeenkomst over te dragen aan een aan haar Gelieerde Onderneming of een derde met betrekking tot de uitvoering
van de Overeenkomst na schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Afnemer.
18.2 De Afnemer is niet gerechtigd diens rechten en/of verplichtingen of een gedeelte daarvan onder de Overeenkomst
aan derden over te dragen zonder Leverancier’s voorafgaande schriftelijke toestemming, die niet op onredelijke gronden
zal worden onthouden. Aan Afnemer Gelieerde Ondernemingen zijn geen derden in de zin van dit Artikel 18.2.
18.3 De Leverancier is gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten met derden met betrekking tot de uitvoering van
de Overeenkomst.
Artikel 19 Verbod op het betrekken van Leverancier’s personeel
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst,
zal de Afnemer op geen enkele wijze personeel van de Leverancier, van aan de Leverancier Gelieerde Ondernemingen of
van bedrijven die de Leverancier heeft betrokken bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en die ook
daadwerkelijk betrokken zijn of waren bij de uitvoering daarvan, op wat voor manier dan ook, zij het direct of indirect,
inhuren of in dienst nemen, zonder daaraan voorafgaand ter zake met Leverancier in goed zakelijk overleg te zijn
getreden, welk overleg schriftelijk moet worden vastgelegd, alles in overeenstemming met de beginselen van
redelijkheid en billijkheid.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend uitgelegd overeenkomstig en beheerst door het Nederlandse
recht, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980
(“CISG”) wordt hierbij uitgesloten, evenals alle andere huidige of toekomstige bepalingen van een internationaal verdrag
inzake de koop van roerende zaken, voor zover deze voorwaarden hierbij kunnen worden uitgesloten.
20.2 In het geval er een geschil ontstaat voorvloeiende uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dan
zullen Partijen eerst in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen. Wanneer Partijen geen
overeenstemming bereiken over hun geschil, dan zal dit geschil in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Nederland.
20.3 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.

