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1.

Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en
diensten die door de Koper bij de Leverancier worden aangeschaft, hetzij via
een schriftelijke inkoopovereenkomst of een inkooporder. Conflicterende of
afwijkende voorwaarden van de Leverancier zijn niet geldig, zelfs als deze
niet uitdrukkelijk worden tegengesproken, en zijn alleen geldig als dit door de
Aankoop uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd.

1.1

Offertes dienen gratis te worden aangeboden. Eventuele afwijkingen van het
verzoek van de Koper dienen te worden gespecifieerd.

1.2

De Koper kan een eventuele aanbieding aanvaarden of alle aanbiedingen
afwijzen.

1.3

Enkel de offertes die schriftelijk werden voorgelegd en door de Koper zijn
bevestigd, zijn bindend.

2.

Goederenassortiment

2.1

De Leverancier hoort het goederenassortiment nauwkeurig in overeenstemming met de vraag te houden en uitdrukkelijke informatie te verstrekken in
geval van afwijkingen m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen.

2.2

Prijzen moeten afzonderlijk worden vermeld op basis van de prijs van de
goederen en diensten en B.T.W of omzetbelasting, indien van toepassing.
Alle offertes worden alleen vergoed op basis van een afzonderlijke overeenkomst.

3.

Bestellen

3.1

Alle bestellingen en gewijzigde bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren.
Mondelinge besprekingen zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd.

3.2

Bestellingen moeten overeenkomen met de gespecifieerde wensen van de
Koper, ze mogen geen duidelijke fouten vertonen en dienen te beantwoorden
aan de doelstelling die de Koper voor ogen heeft.

3.3

In alle schriftelijke mededelingen dient de afdeling inkoop van de Koper te
worden gespecificeerd en indien van toepassing, hoort het volledige ordernummer, de orderdatum en het interne referentienummer van de Koper te
worden vermeld.

4.

Levering

4.1

De leveringstermijn begint op de datum van bestelling. Indien de Leverancier
niet in staat is om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te
komen, inclusief leveringsvertragingen, zal de Leverancier de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen. Een dergelijke kennisgeving moet de oorzaak
van niet-nakoming of van het uitstel en de voorgestelde maatregel of
verwachte leveringsdatum meedelen. Indien de Leverancier nalaat om de
vereiste kennisgeving te verstrekken, zal dit de Leverancier beletten om zich
later op overmacht te beroepen. De Koper heeft het recht, om zoals hij verkiest, een vertraagde bestelling te annuleren of een geldelijke schadevergoeding te ontvangen tegen een interest van 0,2% per kalenderdag van het
totale bedrag van de bestelling tot wanneer de bestelling plaatsvindt. De
schadevergoeding zal worden afgetopt op 15% van de totale orderwaarde.
Als de Koper ervoor kiest om de bestelling te annuleren, is de Koper aansprakelijk voor eventuele verliezen die de Koper wegens de vertraging heeft
geleden.

4.2

Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringsvoorwaarden voor binnenlandse aankopen de DDP-locatie van Koper (Incoterms 2020) en voor internationale aankopen de DAP-locatie van de Koper (Incoterms 2020).
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5.

Waarborg, melding van gebreken en aansprakelijkheid

5.1

De Leverancier waarborgt dat de geleverde goederen en diensten geen
gebreken vertonen, die hun waarde kunnen verminderen of hun bruikbaarheid
aantasten, dat ze de overeengekomen en gewaarborgde eigenschappen
bezitten en dat ze geschikt zijn voor de doelstelling van de Koper, dat ze
voldoen aan de algemeen aanvaarde technische praktijk en dat de levering van de goederen en de diensten beantwoorden aan al de wetten,
regelingen en voorschriften die voor dergelijke goederen gelden in het land
waar de goederen of diensten worden geleverd. Ingeval de Leverancier een
waarborg heeft gegeven voor de eigenschappen of de duurzaamheid van de
geleverde goederen, kan de Koper ook volgens de voorwaarden van een
dergelijke waarborg een claim maken. Dit zal niet van toepassing zijn op de
gebreken en schade die aan het object werd veroorzaakt door:
a) normale slijtage en
b) ongepast gebruik vanwege de Koper.
De Koper moet de Leverancier op de hoogte brengen van eventuele gebreken aan de geleverde goederen zodra deze worden ontdekt in de normale
bedrijfsvoering. De termijn voor het melden van gebreken hangt af van de
omstandigheden van het individuele geval. Hoe dan ook omvat de minimumtermijn van een dergelijke uiterste datum voor kennisgeving van gebreken
ten minste vijf (5) werkdagen (maandag tot vrijdag) nadat de levering heeft
plaatsgevonden met betrekking tot duidelijke gebreken en ten minste vijf (5)
werkdagen na ontdekking van het gebrek wanneer er sprake is van verborgen gebreken.
De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op diensten zoals montage, onderhoud, enz.

5.2

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke termijnen
van de waarborg, indien deze zijn vastgelegd, van toepassing.

5.3

De garantie van de Leverancier dekt ook alle artikelen die door onderaannemers zijn vervaardigd

5.4

In geval van melding van een gebrek wordt de einddatum van de waarborg
verlengd met de tijd die verstrijkt tussen de kennisgeving van het gebrek en
het herstel van het gebrek. In het geval dat de goederen volledig worden
vervangen door nieuwe goederen, begint de periode van de waarborg
opnieuw. In het geval dat dergelijke goederen gedeeltelijk worden vervangen,
begint de waarborgperiode opnieuw voor dergelijke nieuwe onderdelen.

5.5

Goederen die onder de waarborg vallen, blijven ter beschikking van de Koper
totdat vervangingen zijn geleverd, waarna deze eigendom van de Leverancier worden.

5.6

In dringende gevallen waarin het niet mogelijk is om op de Leverancier te
wachten om een gebrek te herstellen of in het geval dat de Leverancier een
gebrek niet herstelt ondanks het stellen van een extra deadline of in het geval
dat een poging om een defect te verhelpen uiteindelijk niet succesvol is, kan
de Koper het gebrek zelf op kosten van de Leverancier verhelpen of kan hij
een beroep doen op de andere rechten inzake waarborg overeenkomstig
clausule 5.1 hierboven.

5.7

De voorgaande bepalingen van deze clausule 5 zijn onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Koper mogelijk rechtens heeft of door aanvullende rechtsmiddelen, in verband met een schending door de Leverancier
van de hierboven uiteengezette waarborgen.

6.

Tests
In het geval dat tests voor de geleverde goederen worden gespecifieerd,
draagt de Leverancier de kosten van dergelijke tests met betrekking tot de
kosten van het uitvoeren van dergelijke tests en de personeelsuitgaven die
de Leverancier heeft gemaakt. De Koper is verantwoordelijk voor zijn eigen
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personeelskosten in verband met de tests. De Leverancier zal de Koper
uiterlijk één week vóór de datum waarop de goederen klaar zijn om te worden
getest, hiervan een bindende melding maken en een datum voor het uitvoeren van dergelijke tests met de Koper overeenkomen. In het geval dat de
goederen niet op de vastgestelde datum worden aangeboden voor tests, zijn
de personeelskosten van de Koper voor rekening van de Leverancier. In het
geval dat gebreken worden ontdekt, die het noodzakelijk maken om de tests
te herhalen of verdere tests uit te voeren, draagt de Leverancier alle aldus
gemaakte personeelskosten en alle kosten die voor het uitvoeren van de
tests worden gemaakt. De Leverancier draagt ook alle personeelskosten en
andere kosten die zijn gemaakt in verband met het testen van de materialen
die bij de uitvoering van de bestelling zijn gebruikt.
7.

Verzekeringen

7.1

Tenzij anders overeengekomen, wordt de transportverzekering in alle gevallen door de Leverancier afgesloten.

7.2

De Leverancier zal op eigen kosten een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden afsluiten en onderhouden voor alle schade veroorzaakt door de Leverancier, zijn personeel of vertegenwoordigers als
gevolg van geleverde diensten of geleverde goederen of zaken. De Leverancier zal de Koper voorzien van documentatie met vermelding van het verzekerde bedrag per schadevoorval op verzoek van de Koper.

7.3

Alle machines, toestellen enz. die op basis van bruikleen aan de Koper worden geleverd, worden door de Koper verzekerd tegen gebruikelijke en vaak
voorkomende risico’s. Iedere verdere aansprakelijkheid van de Koper met
betrekking tot de vernietiging of beschadiging van dergelijke machines, apparaten, enz. is uitgesloten, voor zover die vernietiging en schade niet het
gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid.

8.

Vereisten inzake verzending

8.1

De Leverancier is verplicht voor elke afzonderlijke zending een gedetailleerde verzendingsnota te verstrekken op de datum van verzending, gescheiden
van goederen en factuur. Goederen gaan vergezeld van een leveringsbon
en een pakbon. In het geval dat goederen per schip worden verzonden, moeten in de verzendingsdocumentatie en factuur de namen van de rederij en het
schip worden vermeld. De Leverancier zal een vervoerswijze kiezen die voor
de Koper het meest voordelig en het meest geschikt is. Alle verzendnota’s,
pakbonnen, connossementen en facturen, evenals alle buitenverpakkingen
enz. moeten de volledige bestelreferentie en details over het door de Koper
gespecifieerde losplaats aangeven

8.2

De Leverancier is verplicht gevaarlijke stoffen in te pakken, te markeren en
te verzenden in overeenstemming met relevante nationale of internationale
voorschriften. De begeleidende documentatie moet de risicocategorie van de
geleverde goederen vermelden en eventuele verdere bepalingen die vereist
kunnen zijn krachtens de relevante transportvoorschriften.

8.3

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door
het niet-naleven van deze bepalingen en is verantwoordelijk voor de betaling
van alle daardoor ontstane kosten. De Leverancier is verantwoordelijk voor
het naleven van de verzendvereisten door de sub-leveranciers.

8.4

Zendingen waarvan de Koper niet in staat is om ze in ontvangst te nemen
vanwege het niet naleven van deze bepalingen, worden opgeslagen voor
rekening en risico van de Leverancier. De Koper heeft het recht om de inhoud
en staat van dergelijke zendingen te controleren. Gereedschap en uitrusting
mogen niet in dezelfde zending worden geladen als de geleverde goederen.
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Prijzen
De prijzen op de oorspronkelijke bestelling van de Koper zoals aanvaard
door de Leverancier zijn bindend. Elke wijziging in de prijs wordt tussen de
Koper en de Leverancier onderling overeengekomen.

10.

Facturering en betaling

10.1

Facturen moeten in overeenstemming zijn met de gebruikte terminologie,
de volgorde van de tekst en de prijzen vermeld in de geplaatste bestelling. Alle
aanvullende of verminderde diensten moeten afzonderlijk op de factuur
worden vermeld.

10.2

De betalingsvoorwaarden beginnen op de opgegeven data, maar niet vóór
de datum waarop de goederen zijn ontvangen of, in het geval facturen zijn
bezorgd, de datum waarop de facturen zijn ontvangen. Tenzij anders over
eengekomen, is elke betalingsaanvraag 30 (dertig) dagen netto na ontvangst
van de factuur, verschuldigd.

10.3

Een betaling wordt niet geacht de aanvaarding van voorwaarden en prijzen te
zijn. Het tijdstip van betaling doet geen afbreuk aan de garantieverplichtingen
van de Leverancier of het recht van de Koper om m.b.t. gebreken een klacht
in te dienen.
Bij voorafbetaling heeft de Koper het recht om een bankwaarborg te eisen om
voor rekening van de Leverancier de uitvoering te verzekeren.

11.

Documentatie

11.1

Alle informatie, tekeningen, attesten, standaarden, richtlijnen, analysemethoden, formules en andere documenten die door de Koper aan de Leverancier
worden verstrekt met het oog op de vervaardiging van de te leveren goederen en dergelijke documenten opgesteld door de Leverancier in overeenstemming met de speciale instructies die zijn ingediend door de Koper blijven
eigendom van de Koper en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, door de Leverancier worden gereproduceerd of ter beschikking worden gesteld aan derden. De Leverancier zal al deze documentatie en alle
kopieën en duplicaten daarvan op verzoek onverwijld inleveren. De Koper
behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle documenten
die aan de Leverancier worden verstrekt. De Leverancier is verplicht om alle
vragen en bestellingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden
en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. De Leverancier is aansprakelijk voor alle verliezen die de Koper oploopt als gevolg van een schending
van een van deze verplichtingen door de Leverancier. De Leverancier zal de
Koper alle documenten bezorgen die nodig zijn om details van de te leveren
goederen te bespreken. Een dergelijke gedetailleerde discussie over de te
leveren goederen of enige andere betrokkenheid van de Koper vindt uitsluitend plaats binnen het verantwoordelijkheidsdomein van de Leverancier en
ontslaat de Leverancier niet van enige waarborg of andere verplichtingen.

11.2

De Leverancier zal, tenzij anders overeengekomen, de Koper alle documenten bezorgen die deze nodig heeft voor het gebruiken, assembleren, installeren, verwerken, opslaan, bedienen, onderhouden, controleren, onderhouden
of repareren van de geleverde goederen en zal deze documenten op tijd
aanleveren, zonder expliciet verzocht te worden om dit te doen.

11.3

Alle normen en richtlijnen die door de Koper zijn gespecifieerd, zijn van toepassing zoals gewijzigd.

12.

Objecten
Alle vormen, modellen, gereedschappen, films, enz. die door de Leverancier
zijn vervaardigd om aan de bestelling te voldoen, worden het eigendom van
de Koper, zodra de betaling voor dergelijke objecten is gebeurd. Dit is ook
van toepassing in het geval dat deze objecten in het bezit van de Leverancier
blijven. Deze objecten worden op verzoek aan de Koper overgemaakt.
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13.

Assemblage, onderhoud, controle, herstellingen, enz.

13.1

In het geval assemblage, onderhoud, inspectie, herstellingen enz. worden
uitgevoerd op de locatie van de Koper, zijn dergelijke werkzaamheden onderworpen aan de veiligheids- en procedurele voorschriften die van toepassing zijn op externe bedrijven die in de gebouwen van de Koper of zijn filialen
orders uitvoeren. De recentste versie van onze inkoopvoorwaarden kan u
raadplegen op onze website www.kronostio2.com. Deze link kan u ook terugvinden op onze bestelbon.

13.2

De Koper is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Leverancier of verlies ervan die door de Leverancier of het personeel van de
Leverancier op de locatie van de Koper gebeuren.

14.

Schending van octrooien
De Leverancier waarborgt dat octrooien, licenties of industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden niet worden geschonden als gevolg van de
levering of het gebruik van de door de Leverancier geleverde goederen. Alle
vereiste licentiekosten zijn voor rekening van de Leverancier.

15.

Reclamemateriaal
De Leverancier zal niet refereren aan zakelijke relaties met de Koper in informatie of reclamemateriaal zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de Koper.

16.

Wet van toepassing, interpretatie van de bepalingen van de overeenkomst enz.

16.1

Het recht dat in het rechtsgebied van de corporatie van de Koper geldt, is
van toepassing op alle leveringen van goederen en diensten en op alle geschillen in verband hiermee, alsook op de interpretatie van deze algemene
voorwaarden, zonder rekening te houden met conflicten van wetten, beginselen van een dergelijk rechtsgebied. De toepassing van het VN-Verdrag
betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen, zoals
gewijzigd, is uitgesloten.

16.2

Gebruikelijke handelstermen zullen overeenkomstig Incoterms 2020 worden
geïnterpreteerd.

17.

Onderaanneming
Onderaanneming, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Koper.

18.

Gegevensbescherming
De Leverancier erkent en gaat ermee akkoord dat de Koper zijn persoonlijk
identificeerbare informatie in verband met de levering van goederen en diensten aan de Koper zal opslaan en gebruiken.

19.

Plaats van uitvoering
Voor leveringen en diensten is de plaats van lossing/levering de locatie van
de Koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

20.

Akkoord over de plaats van rechtsbevoegdheid
De enige plaats met rechtsbevoegdheid voor geschillen hieronder is het
rechtsgebied van de corporatie van de Koper.

21.

REACH

21.1

Wat de Europese aankopen betreft, is het vereist dat ze volgens de REACHvoorschriften worden geregistreerd en bij levering dient het product volgens
de REACH-voorschriften te worden goedgekeurd en geregistreerd.

21.2

Alle kosten die voortvloeien om conform met REACH te zijn, zijn voor rekening van de Leverancier.
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