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General Purchase conditions 

 
Aweta G&P BV having its place of business at Kwakelweg 2, 2641 WW Pijnacker, The Netherlands. Entered 

at the Registry of the “Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in The Hague, The Netherlands on 29 
February 2012 under no 27073114.  
 
 
I. General 

1. By accepting the order, the supplier accepts these Conditions of Purchase as applicable to our 
orders, purchases and inquiries with regard to the supply of goods  and/or services ('goods'), 
unless otherwise confirmed in writing. Other conditions,  including any general terms of the 
supplier, are expressly rejected by us. 

 
2. Additions to and/or deviations from these Conditions of Purchase are only binding if, and to the extent 

that we have expressly accepted them in writing. 
 

3. For the purpose of these Conditions of Purchase, 'in writing' is also defined as: by facsimile message, 
e-mail, EDI, the Internet, or other electronic media. 

 
4. Insofar as these Conditions of Purchase are also drawn up in a language other  than English, in the 

event of any conflict the English text shall always prevail.  
 
II. Orders 

1. Unless expressly stated otherwise, all offers and price quotations of the supplier shall be binding and 
irrevocable. 

 
2. If a written order by us succeeds an offer by the supplier, the agreement shall be deemed to be 

concluded at the moment the order is sent by us. 
 

3. If we place a written order without a prior quotation from the supplier, the agreement  shall be 
deemed to have been concluded if: 
a. we receive a signed order copy from the supplier not later than two (2) working  days after 

the date of the order; or 
b. the performance agreed in accordance with the order has taken place within two(2) working days 

after the date of the order. 
 

4. Any changes or additions in or to orders by the supplier shall be binding only if and  in as far as 
they have been confirmed by us in writing. We shall accept only delivery of  goods which we have 
ordered. 

 
5. On all correspondence and invoices our order number and date of order must be  mentioned.  

 
6. We have the right to change our specifications and configuration of the order and the supplier shall 

carry out these changes upon receipt of written instructions to do so. 
 

7. If the supplier proves, within seven (7) days of receipt of the instruction and to our  satisfaction, 
that the change will affect the price or delivery time and that the change is not caused by or 
contributed by the supplier, the parties can discuss an adjustment to the price and/or delivery time. 
 

8. We reserve the right, up to three (3) calendar weeks before the agreed delivery  date, to change the 
delivery date, by means of a written instruction. In case this  change results in a later delivery date, 
such change shall, up to six (6) months after the originally agreed delivery date, be at no additional 
charge to us. In case of a  later delivery date, the supplier shall store, secure and insure the relevant 
goods,  properly  packaged and recognisably addressed to us.  
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III. Instructions for delivery 

1. Every delivery or part of delivery must be accompanied by a complete  consignment slip bearing our 
order number, our code number or drawing number  and also the quantity of goods to be delivered. 
 

2. Regular freight slips must always bear our order number and date of order. On the  day on 
which goods are dispatched, the supplier must likewise send us notification  bearing all required 
numbers. 
 

3. We reserve the right not to accept goods if they are received without the proper  letter of notification 
and/or invoice. In this case we may return the goods at the  supplier’s expense or store these 
goods at the place of arrival at the expense and  risk of the supplier, until the fault is remedied. 

 
IV. Prices 

1. The prices quoted in our order shall be fixed prices, exclusive of VAT but inclusive  of all other 
taxes, costs and fees (for example import and export duties). 

 
2. Additional costs which have not been explicitly accepted in writing by us are not  eligible for 

payment. 
 

3. The raising of prices shall only be possible if such a possibility is expressly  provided for in the 
agreement. 

 
V. Deliveries 

1. Agreed delivery times are regarded as firm. By the mere act of exceeding the delivery period, the 
supplier shall be in default without further written notice. 

 
2. If the supplier fails to deliver, or does not deliver in time, or if the delivery is not  complete or not in 

conformity with the order, we shall have the right to: 
a. cancel the order either wholly  or partly without prior notification of failure or intervention by a 

judge and without prejudice to our other legal rights (e.g. compensation of damages), or 
b. Grant the supplier a term to fulfil the obligations. If the supplier does not fulfil its obligations within 

this term, we have the right to cancel the order as mentioned under a. of this article. 
 

3. In case goods supplied are rejected and returned, we shall be entitled to charge  the costs 
hereby incurred (freight charges and so forth) to the supplier.   

 
4. Neither receipt nor payment for the goods shall imply acceptance. 

 
5. On Time Delivery (OTD) should be at least 99%. In the case the supplier has more  than a 

month an OTD of less than 99%, an action plan to improve the OTD is  required (to improve the OTD 
within one month after the month the poor OTD occurred). In case of poor performance longer than 
one month, we have the option to claim payment of a fine of 1% of the total order value per day per 
order line per poor OTD.  

 
6. Unless otherwise agreed in writing, all deliveries shall be Delivered Duty Paid,  Pijnacker, the 

Netherlands (DDP, Incoterms version as valid at the time of  ordering). 
 

7. The supplier shall send an invoice for each delivery. The following information must  be provided 
on this invoice: 
a. The total gross and net weights; 
b. The total value including any packaging costs; 
c. The definitive delivery date; 
d. Our reference numbers and date of order; 
e. The country of origin; 

Also, in case of goods coming from other EC States: 
f. The VAT numbers of the supplier and of ourselves; 
g. The statistical number of the goods. 
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VI. Payment 

1. Unless expressly agreed otherwise, payment shall take place within 90 days after we have received 
the invoice and in addition, have approved the goods. 

 
2. Invoices must be sent in on the day on which the goods are sent to us. 

 
3. If we do not make the contractual payments on time, written notice of default must be sent to us. In 

the event we are liable to pay interest due to untimely performance of our payment obligations, this 
shall be equal to the refinancing interest rate of the European Central Bank (ECB). 

 
4. We are entitled to set-off valid claims in money terms received from the supplier against its own 

claims. 
 

5. If the supplier does not or not completely fulfil one or more of its obligations under the agreement or 
under these Conditions of Purchase, we shall be  entitled to suspend payment to the supplier. 

 
VII. Guarantee 

1. The goods shall be in conformity with the agreement between supplier and us and  shall be free 
from design and construction defects, faulty materials and faulty workmanship. The supplier shall be 
bound upon our first notification, either to  replace the goods supplied or to proceed to full repair of 
these goods if any non-conformity with the agreement, design or construction defect, faults in 
materials or workmanship are observed.  
 

2. The supplier shall issue a warranty period of 2,5 years on all goods, unless a  longer  term is 
agreed in writing. 

 
3. The supplier warrants that spare parts of the goods may be acquired from the  supplier by us, or 

may be obtained by us, for a period of ten (10) years after  delivery, at ruling market prices.  
 
VIII. Liability 

1. The supplier shall be liable for all damage which may occur to or through the goods  supplied as 
a consequence of faults or defects in the goods supplied, such  according to the above 
mentioned guarantee and also according to the rules of the  Civil Law of The Netherlands or as a 
consequence of an act or omission by the  supplier or its personnel. The liability shall cover, inter 
alia, damage resulting from delay in delivery, damage to goods belonging to third parties, loss of 
profits,  damage in connection with product liability and other indirect damage, which may be 
suffered by us or by third parties.  

 
2. The supplier shall hold us harmless and indemnify us for any and all claims, costs,  including 

legal costs, losses, suits, judgements from or against us and/or third  parties, including our 
customers, in any way connected with or related to defects in  the goods or with the execution of an 
order, or as a result of an (assumed) infringement of patents or other intellectual property rights or 
other rights of third parties. 

 
3. We shall not be liable for any loss suffered by the supplier or its personnel, unless  such loss is 

the result of gross negligence or intent on our part. 
 
IX. Passing of title and risk 

1. The title and the risk to the goods shall pass as soon as the goods are placed at our disposal. In case 
of rejection, title and risk of the goods concerned shall remain with the supplier from the date the 
notification of rejection is sent to the supplier. 

 
2. In the event we make payment(s) prior to delivery, the title to the goods shall be  transferred 

to us at the time of payment, in proportion to the amount paid. 
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X. Goods handed over or submitted to supplier 

All goods handed over or submitted to the supplier for the execution of an order,  shall be sent 
Delivered Duty Paid, place of destination (DDP, Incoterms version as  valid at the time of ordering) 
and shall, under all circumstances, remain our property. Damage to goods handed over or submitted 
by us shall be charged to the supplier.  

 
XI. Drawings, tools and moulds 

1. All auxiliary items such as drawings, models, matrices, moulds and specific tools  ('Tooling') 
that are handed over or submitted by us or have been manufactured or purchased by the supplier, 
shall remain or immediately upon manufacture or  purchase thereof become our property and must 
be returned/forwarded to us on our request. 

 
2. Such Tooling may not be used by the supplier or caused or allowed by him to be used by third parties 

for or in connection with any other purpose than the execution of the order for us, unless we have 
previously and expressly granted permission in  writing. 

 
3. As long as the supplier has such Tooling in his possession the supplier shall  be responsible for the 

cost of storage and for the risk of damage to and/or loss of such Tooling. 
 

4. The Supplier shall ensure that Tooling is marked in such a way that we will  be able to exercise 
our proprietary rights at all times and the supplier shall offer us all the required  assistance to do so, 
including the granting of  access. 

 
5. If a third party threatens to take possession of Tooling the supplier shall immediately notify us thereof. 

 
XII. Intellectual property rights 

1. The supplier guarantees towards us that the performance of the agreement does not infringe on any 
rights third parties may enforce under any national,  supranational or  international regulation in the 
area of intellectual property, such as copyrights, design rights and patent rights, respectively the law 
of torts. 

 
2. Unless the contrary has been agreed to in writing, we shall acquire the exclusive intellectual property 

rights that may be generated in the course of the performance of the agreement by the supplier.  
 

3. We will at all times remain to be the sole owner of any copyrights on the specifications and other 
technical data we made available to the supplier. 

 
XIII. Confidentiality 

1. The supplier undertakes to maintain the confidentiality of all information and know- how 
supplied by us and shall use this information and know-how exclusively for the  execution of the 
order. 

 
2. All orders placed by us are strictly confidential. It is not allowed to supplier to  disclose our orders to 

third parties or to make our orders public. 
 
XIV. Force majeure 

In the event of force majeure, fulfilment of the agreement shall be partly or wholly suspended for the 
duration of the force majeure period, without the parties being reciprocally liable for relevant 
compensation. If the force majeure period exceeds 30 (thirty) days, the other party shall be entitled to 
dissolve the agreement forthwith by means of a registered letter without judicial intervention, and 
without being liable to pay  any compensation. Force majeure on the supplier’s side shall in no case 
include shortage  of personnel, strikes, breach of contract by third parties engaged by the supplier, 
loss of auxiliary materials, liquidity problems or solvency problems in respect of the supplier. 
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XV. Termination  

1. We are at all times entitled, with due observance of a notice period of one month, to  cancel the 
agreement in the interim, by means of written notification. Immediately after  receipt of the written 
notification, the supplier  shall terminate the execution of the agreement. We and the supplier shall 
hold consultations concerning the consequences of  such termination. 

 
2. We are entitled, at our discretion, to suspend the execution of the agreement or to terminate the 

agreement wholly or in part with immediate effect by means of a registered letter without judicial 
intervention (and without any obligation on  our part to pay compensation) in the following cases: 
a. suspension of payment or bankruptcy of the supplier or a filing to that effect; 
b. the sale or dissolution of the supplier’s company; 
c. the withdrawal of the supplier’s licences required for the execution of the  agreement; 
d. attachment of an important part of the business resources of the supplier or of matters 

designated for the execution of the agreement; 
e. failure of the supplier to comply with the agreement and, in so far as compliance  is not 

permanently or temporarily impossible, to fulfil its commitments after all within a period of 
fourteen (14) days after having been given written notice of default by us. 

 
3. All claims which we might in accordance with this article have or have obtained on the  supplier in 

the event of termination, shall be fully due and immediately payable. 
 
XVI. Applicable law and dispute settlement 

1. The laws of The Netherlands shall exclusively apply to the agreement and any  further agreements. 
The United Nations Convention on Contracts for the  International Sale of Goods (CISG) is not 
applicable. 

 
2. Any disputes arising between the parties in respect of this agreement or any  agreements between 

the parties resulting from it, shall be settled by the competent  court in The Hague, The Netherlands.  
 

3. The provisions of clause 2 leave intact our right to obtain a settlement by means of  arbitration of 
the International Chamber of Commerce under the Rules of  Conciliation and Arbitration of the 
International Chamber of Commerce by one  arbitrator. The place of arbitration will be The Hague, the 
Netherlands. The arbitral procedure shall be conducted in the English language. 
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Algemene Inkoopvoorwaarden Aweta G&P BV. 
 
Aweta G&P BV, kantoorhoudende aan de Kwakelweg 2, 641 WW Pijnacker, Nederland. Ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, Nederland op 29 februari 2012 onder nummer 
27073114.  
 
I. Algemeen 

1. Door aanvaarding van de opdracht, aanvaardt leverancier dat deze Inkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn op onze opdrachten, inkoop en aanvragen met betrekking tot de levering van 
goederen en/of diensten (“goederen”), tenzij schriftelijk anders bevestigd wordt. Andere voorwaarden, 
inclusief algemene voorwaarden van de leverancier, worden uitdrukkelijk door ons afgewezen. 

 
2. Toevoegingen op en/of afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en in die 

omvang door ons schriftelijk geaccepteerd. 
 

3. Ten behoeve van deze Inkoopvoorwaarden, wordt met “schriftelijk” ook bedoeld: per fax, e-mail, EDI, 
het internet, en overige elektronische media.  

 
4. Indien deze Inkoopvoorwaarden opgesteld zijn in een andere taal dan Nederlands, zal in geval van 

een conflict de Nederlandse tekst altijd prevaleren. 
 

II. Opdrachten 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd, zijn alle offertes en prijsopgaven door de leverancier bindend en 
onherroepelijk. 

 
2. Indien een schriftelijke order volgt op een offerte door de leverancier, wordt de overeenkomst geacht 

te zijn tot stand gekomen op het moment dat de order door ons verzonden is. 
 

3. Indien we een schriftelijke order verstrekken zonder een voorafgaande offerte door de leverancier, 
wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien: 

a) wij een ondertekende orderbevestiging van de leverancier ontvangen niet later dan 48 uur na 
de datum van de order; of 

b) de uitvoering in overeenstemming van de order heeft plaatsgevonden binnen 48 uur na de 
datum van de order. 

 
4. Veranderingen of toevoegingen van of in de orders door de leverancier zijn alleen bindend indien en 

in die mate zij door ons schriftelijk bevestigd zijn. Wij zullen alleen de levering van goederen 
accepteren die wij besteld hebben. 

 
5. In alle correspondentie en op alle facturen dient ons ordernummer en orderdatum vermeld te worden. 

 
6. Wij hebben het recht onze specificaties en samenstelling van de order te wijzigen en de leverancier 

zal deze verandering uitvoeren zodra schriftelijke instructies dit te doen ontvangen worden. 
 

7. Indien de leverancier naar onze mening bewijst, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de 
instructie, dat de verandering invloed heeft op de prijs of levertijd en dat de verandering niet 
veroorzaakt wordt door of in de hand is gewerkt door de leverancier, kunnen de partijen een 
aanpassing van de prijs en/of levertijd bespreken. 
 

8. Wij behouden ons het recht voor, tot drie (3) kalenderweken voor het einde van de overeengekomen 
leverdatum, de leverdatum te veranderen, door middel van een schriftelijke instructie. In het geval 
deze verandering leidt tot een latere leverdatum, zal deze verandering, tot zes (6) maanden na de 
oorspronkelijk overeengekomen leverdatum, niet tot extra kosten voor ons leiden. In het geval van 
een latere leverdatum zal de leverancier de relevante goederen opslaan, beveiligen en verzekeren, 
op de juiste wijze verpakt en met een herkenbare adressering aan ons.  

 
 



 

7 of 10 

III. Voorschriften voor de levering 

1. Iedere levering of gedeeltelijke levering dient voorzien te zijn van een volledige vrachtbrief (pakbon?) 
met ons ordernummer, ons projectnummer indien van toepassing, ons artikelnummer of 
tekeningnummer en ook het aantal goederen dat geleverd wordt. 

 
2. Gewone vrachtbrieven dienen altijd ons ordernummer en orderdatum te bevatten. Op de dag waarop 

de goederen verzonden zijn, dient de leverancier ons eveneens een bericht te sturen met alle 
vereiste nummers. 

 
3. Wij behouden ons het recht voor goederen niet te accepteren indien ze ontvangen worden zonder het 

juiste bericht en/of factuur. In dat geval mogen wij de goederen retourneren voor rekening van 
leverancier of deze goederen opslaan op de plaats van aankomst voor rekening en risico van 
leverancier, totdat het gebrek hersteld is. 
 

IV. Prijzen 

1. De prijzen opgegeven in onze order zijn vaste prijzen exclusief BTW maar inclusief alle overige 
belastingen, kosten en vergoedingen (bijvoorbeeld in – en uitvoerrechten). 

 
2. Extra kosten die niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd zijn dienen niet betaald te 

worden. 
 

3. Het verhogen van de prijzen is alleen mogelijk indien een dergelijke mogelijkheid uitdrukkelijk in de 
overeenkomst opgenomen is. 

 
V. Leveringen 

1. Overeengekomen levertijden dienen als fatale termijn beschouwd te worden. Alleen al door het 
overschrijden van de levertijd, is de leverancier in verzuim zonder ingebrekestelling. 

 
2. Indien de leverancier er niet in slaagt te leveren, of niet op tijd levert, of indien de levering niet 

compleet is of niet in overeenstemming is met de order, hebben wij het recht:  
a) De overeenkomst te ontbinden geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling 

ontbinden of rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze overige wettelijke rechten (bijv. 
schadevergoeding), of  

b) De leverancier een termijn te stellen voor het nakomen van haar verplichtingen. Indien de 
leverancier haar verplichtingen niet binnen deze termijn nakomt, hebben wij het recht de 
overeenkomst te ontbinden zoals genoemd onder sub a. van dit artikel. 
 

3. Indien geleverde goederen geweigerd en geretourneerd worden, zijn wij gerechtigd de kosten 
hiervoor (transportkosten enz.) bij leverancier in rekening te brengen.  

 
4. Noch ontvangst nog betaling van de goederen impliceert aanvaarding. 

 
5. Levering op tijd (OTD) zal minstens 99% zijn. Indien de leverancier meer dan een maand een OTD 

heeft minder dan 99%, is een actieplan teneinde de OTD te verbeteren vereist (teneinde de OTD 
binnen een maand na de maand waarin de slechte OTD plaats gevonden heeft te verbeteren). In het 
geval van een slechte prestatie die langer dan een maand duurt, hebben wij het recht de betaling van 
een boete van 1% van de totale waarde van de opdracht per dag per opdracht per order serie per 
slechte OTD te vorderen. 

 
6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden alle leveringen Delivery Duty Paid, Pijnacker, 

Nederland (DDP, Incoterms geldig op de datum van de order.) 
 

7. De leverancier zal een factuur zenden voor elke levering. De volgende informatie dient op deze 
factuur vermeld te worden:  

 
a) Het project nummer; 
b) De totale waarde inclusief eventuele verpakkingskosten 
c) De definitieve leverdatum; 



 

8 of 10 

d) Onze referentienummers en orderdatum; 
e) Land van oorsprong 

Ook, indien de goederen afkomstig zijn van andere EU-landen; 
f) De BTW nummers van de leverancier en ons; 
g) Het statistiek nummer van de goederen. 

 
VI. Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 60 dagen nadat we de 
factuur ontvangen hebben en in aanvulling daarop de goederen goedgekeurd hebben.  

 
2. Facturen dienen op de dag verzonden te worden waarop de goederen naar ons gezonden zijn. 

 
3. Indien wij de contractuele betalingen niet op tijd doen, dient een schriftelijke ingebrekestelling naar 

ons gezonden te worden. Indien we gehouden zijn tot betaling van rente vanwege het niet tijdig 
nakomen van onze garantieverplichtingen, dan zal dit gelijk zijn aan de herfinancieringsrente van de 
Europese Centrale Bank (ECB). 

 
4. Wij zijn gerechtigd geldige geldelijke vorderingen ontvangen van de leverancier te verrekenen met 

onze claims.  
 

5. Indien de leverancier niet of niet volledig een of meer van zijn verplichtingen op grond van de 
overeenkomst of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden nakomt, zijn we gerechtigd onze 
betalingen aan leverancier op te schorten. 
 

VII. Garantie 

1. De goederen moeten aan de overeenkomst tussen leverancier en ons beantwoorden en vrij zijn van 
ontwerp- en fabricage fouten, gebrekkig materiaal en gebrekkig vakmanschap. De leverancier is 
verplicht na onze eerste reclamering, of de geleverde goederen te vervangen of te beginnen met de 
volledige reparatie van deze goederen in geval van het niet beantwoorden aan de overeenkomst, 
ontwerp of fabricage fouten, gebrekkige materialen of vakmanschap geconstateerd wordt.  

 
2. De leverancier zal garantie verlenen voor een periode van 2,5 jaar op alle goederen tenzij een 

langere periode schriftelijk overeengekomen is. Deze garantieperiode begint na levering van de 
goederen aan de koper.  

 
3. De leverancier garandeert dat reserve onderdelen van de goederen verkregen kunnen worden bij de 

leverancier, of door ons verkregen kunnen worden, voor een periode van tien (10) jaar na levering, 
tegen de op dat moment geldende marktprijzen. 

  
VIII. Aansprakelijkheid 

1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan aan of door de geleverde goederen 
ten gevolge van fouten of gebreken in de geleverde goederen, dit volgens de bovengenoemde 
garantie en ook volgens de bepalingen in het Nederlands Burgerlijk recht of ten gevolge van een 
handelen of nalaten door de leverancier of haar personeel. De aansprakelijkheid betreft, bijv, schade 
veroorzaakt door vertraging van de levering, schade aan goederen die eigendom zijn van derden, 
winstderving, schade in verband met productaansprakelijkheid en overige indirecte schade, die door 
ons of door derden geleden wordt.  

 
2. De leverancier zal ons vrijwaren en schadeloos stellen van alle aanspraken, kosten, inclusief 

juridische kosten, schade, procedures, vonnissen van of tegen ons en /of derden, inclusief onze 
klanten, die op enige wijze verbonden zijn of in relatie staan tot gebreken aan de goederen of met de 
uitvoering van een opdracht, of ten gevolge van een (vermoedelijke) inbreuk op patenten of overige 
intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.  

 
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door de leverancier of haar personeel geleden tenzij zulke 

schade het gevolg is van grove schuld of opzet door ons. 
 
IX. Overgang van eigendom en risico 
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1. De eigendom en het risico van de goederen zal overgaan zodra de goederen aan ons ter beschikking 
zijn gesteld. In geval van weigering, zal het eigendom en risico van de desbetreffende goederen bij 
leverancier blijven vanaf het moment dat de kennisgeving van de weigering naar leverancier 
verzonden is. 

 
2. Voor het geval wij betaling (-en) doen voorafgaande aan de levering, zal de eigendom van de 

goederen overgaan op het moment van betaling, naar rato van het betaalde bedrag. 
 
X. Goederen overhandigd of overgedragen aan leverancier 

Alle goederen overhandigt of overgedragen aan de leverancier voor de uitvoering van een opdracht, 
zullen Delivery Duty Paid verzonden worden, plaats van bestemming (DDP, Incoterms geldig op de 
datum van de order) en zullen onder alle omstandigheden, ons eigendom blijven. Schade aan de 
goederen overhandigd of overgedragen door ons zullen aan de leverancier in rekening gebracht 
worden. 

 
XI. Tekeningen, gereedschappen en matrijzen 

1. Alle aanvullende artikelen zoals tekeningen, modellen, matrijzen, mallen en specifieke 
gereedschappen (“Gereedschappen”) door ons overhandigd of overgedragen of die gemaakt zijn of 
gekocht zijn door leverancier, blijven of worden direct na productie of koop daarvan ons eigendom en 
dienen aan ons geretourneerd of gezonden te worden op ons verzoek. 

 
2. Deze Gereedschappen mogen niet door de leverancier gebruikt worden of door derden door zijn 

toedoen of toestemming in verband met een ander doel dan de uitvoering van de order voor ons, 
tenzij we voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

 
3. Zolang de leverancier dergelijke Gereedschappen in bezit heeft zal de leverancier verantwoordelijk 

zijn voor de opslagkosten en voor het risico van schade aan en/of verlies van de Gereedschappen. 
 

4. De leverancier garandeert dat de Gereedschappen op een dergelijke manier gemarkeerd zijn dat we 
in staat zijn onze eigendomsrechten te allen tijde uit te oefenen en de leverancier zal ons de 
benodigde ondersteuning bieden, inclusief het verlenen van toegang. 

 
5. Indien een derde dreigt bezit te nemen van Gereedschappen zal de leverancier ons direct daarvan in 

kennis stellen. 
 

XII. Intellectuele Eigendomsrechten 

1. De leverancier verzekert ons dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op 
rechten die derden uitoefenen op grond van nationale, supranationale of internationale 
regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, ontwerprechten en 
patenten, resp. onrechtmatige daad. 

 
2. Tenzij het tegendeel schriftelijk overeengekomen is, verkrijgen wij de exclusieve intellectuele 

eigendomsrechten die ontstaan zijn in de loop van de uitvoering van de overeenkomst door de 
leverancier.  

 
3. Wij zullen te allen tijde de exclusieve eigenaar blijven van auteursrechten met betrekking tot de 

specificaties en overige technische data die we aan de leverancier ter beschikking hebben 
gesteld. 

 
XIII. Geheimhouding 

1. De leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en kennis door ons verstrekt en 
zal deze informatie en kennis uitsluitend benutten voor de uitvoering van de order. 

 
2. Alle door ons verstrekte orders zijn strikt vertrouwelijk, Het is leverancier niet toegestaan onze 

orders aan derden bekend te maken of onze orders openbaar te maken. 
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XIV. Overmacht 

In geval van overmacht, zal de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of geheel opgeschort 
worden voor de duur van de periode van overmacht, zonder dat partijen wederzijds aansprakelijk zijn 
voor relevante compensatie. Indien overmacht langer dan 30 (dertig) dagen duurt, zal de andere 
partij het recht hebben de overeenkomst per direct te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, en 
zonder gehouden te zijn tot betaling van een vergoeding. Overmacht aan de kant van leverancier zal 
in geen enkel geval omvatten tekort aan personeel, staking, wanprestatie door derden ingeschakeld 
door leverancier, verlies van hulpgoederen, liquiditeitsproblemen of solvabiliteitsproblemen bij de 
leverancier. 

 
XV. Beëindiging  

1. Wij zijn te allen tijd gerechtigd, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst 
tussentijds te beëindigen, door een schriftelijke kennisgeving. Direct na de ontvangst van de 
schriftelijke kennisgeving, zal leverancier de uitvoering van de overeenkomst beëindigen. Wij en 
leverancier zullen in overleg treden over de gevolgen van de opzegging. 

 
2. Wij zijn gerechtigd, naar onze keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden per aangetekende brief zonder rechterlijke 
tussenkomst(en zonder verplichting van onze kant tot betaling van schadevergoeding) in de volgende 
gevallen: 

a. surseance van betaling of faillissement van de leverancier of een verzoek daartoe; 
b. de verkoop of liquidatie van de onderneming van leverancier; 
c. het intrekken van de vergunningen van leverancier noodzakelijk voor de uitvoering van de 

overeenkomst; 
d. beslaglegging op een belangrijk deel van de zakelijke inkomsten van de leverancier of op 

zaken besteed voor de uitvoering van de overeenkomst; 
e. tekortkoming door leverancier in de nakoming van de overeenkomst en indien nakoming niet 

blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van 
veertien (14) dagen door ons. 

 
3. Alle vorderingen die we op grond van dit artikel hebben of verkregen hebben op de leverancier in 

geval van beëindiging, zijn volledig verschuldigd en direct opeisbaar. 
 
XVI. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Uitsluitend het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing en overige 
overeenkomsten. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  

2. Elk geschil tussen partijen met betrekking tot deze overeenkomst of overeenkomsten tussen partijen 
die daaruit voortvloeien, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.  

 
3. De bepaling in lid 2 is onverminderd ons recht tot arbitrage bij de Internationale Kamer van 

Koophandel met toepassing van de bepalingen voor bemiddeling en arbitrage van de Internationale 
Kamer van Koophandel door één arbiter. De plaats van arbitrage is Den Haag, Nederland. De 
arbitrageprocedure zal in de Nederlandse taal gevoerd worden. 

 
 

 


