Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten
aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

1.
1.1

Algemeen
Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking tot verkoop van
zaken en/of levering van diensten door een leverancier daarvan (hierna:
leverancier)

aan

Van

Straten

(hierna:

“Van

Straten”),

en

op

alle

overeenkomsten met Van Straten terzake, zijn deze voorwaarden van
toepassing. Onder diensten is in deze voorwaarden aanneming van werk
begrepen.
1.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de leverancier wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de leverancier
slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Van
Straten schriftelijk zijn aanvaard.

2.

Totstandkoming

2.1

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn onherroepelijk. Alle opdrachten van
Van Straten die niet overeenstemmen met voorafgaande aanbiedingen van de
leverancier zijn vrijblijvend.

2.2

De overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals Van Straten haar
schriftelijk heeft vastgelegd.

3.

Prijs

3.1

De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W. doch inclusief alle kosten en
rechten, adequate verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten e.d. De
overeengekomen prijs is vast voor de duur van de overeenkomst.

4.
4.1

Levering
Levering geschiedt op overeengekomen INCO-terms (INCO-terms 2000).
Indien geen INCO-terms gelden geschiedt levering, waaronder dan in deze
voorwaarden mede begrepen lossing, op de door Van Straten aangewezen
plaats.

4.2

De overeengekomen levertijd is essentieel. Overschrijding doet de leverancier
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

4.3

De leverancier is gehouden Van Straten tijdig en adequaat voorbericht te
geven van het precieze tijdstip van levering en eventuele dreiging van
overschrijding van de levertijd.

4.4

Deelleveringen of leveringen meer dan 14 dagen voor het overeengekomen
tijdstip daarvan behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van Van
Straten.

4.5

Op verzoek van Van Straten is de leverancier gehouden Van Straten een
produktie- of uitvoeringsplanning te doen toekomen en/of medewerking te
geven aan voortgangscontrole vanwege Van Straten.

4.6

De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomene geheel en
overeenkomstig de overeenkomst op de door Van Straten aangewezen plaats
is geleverd of opgeleverd.

5.
5.1

Wijzigingen/meerwerk
De leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek
van Van Straten enige wijziging aanbrengen in ontwerp of specificaties. Indien
uitvoering overeenkomstig ontwerp en specificaties niet mogelijk is, zal Van
Straten die toestemming niet onredelijk weigeren.

5.2

De leverancier is te allen tijde gehouden door Van Straten gewenste en
technisch mogelijke wijzigingen in of aanvullingen op overeengekomen zaken
of diensten aan te brengen of te leveren.

5.3

Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de
overeengekomen prijs of verlenging van de overeengekomen levertijd
behoudens indien en voorzover zulks redelijk is en overigens een voorstel van
de leverancier tot verhoging of verlenging schriftelijk aan Van Straten is
meegedeeld vóór uitvoering van de wijziging of aanvulling en binnen vijf
dagen na het verzoek van Van Straten tot die wijziging of aanvulling.

5.4

Van Straten is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of te beëindigen indien uitvoering van de door haar gewenste wijzigingen of
aanvullingen niet op voor haar aanvaardbare condities mogelijk blijkt.

6.

Planning

6.1

De leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen
- en eventuele wijzigingen daarin - van Van Straten en dient zijn
werkzaamheden zo in te richten, dat verstoring van werkzaamheden van Van
Straten of derden niet plaats heeft.

6.2

De leverancier is gehouden piekbehoeften op te vangen. Hij dient zo nodig
werkzaamheden in ploegendienst of overwerk te verrichten. De kosten
daarvan zullen in nader overleg worden vastgesteld.

7.
7.1

Hulpmateriaal, gereedschappen en toeleveringen Van Straten
De

leverancier

draagt

zelf

zorg

voor

de

nodige

hulpmaterialen

en

gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen.
7.2

Indien door of vanwege Van Straten hulpmiddelen of zuurstof, gas,
elektriciteit, licht of water ter beschikking worden gesteld, is Van Straten
gerechtigd de kosten daarvan aan de leverancier in rekening te brengen.

8.
8.1

Verbod van uitbesteding
Het is de leverancier verboden zonder schriftelijke toestemming van Van
Straten de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden
over te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter
beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.

9.

Keuring

9.1

Van Straten is gerechtigd te allen tijde - mitsdien ook tussentijds - te (doen)
inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar
de betrokken zaken zich bevinden of de betrokken diensten worden verricht.

9.2

Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege Van
Straten

ontheffen

de

leverancier

niet

van

enige

verplichting

of

aansprakelijkheid.
10.

Risico en eigendomsovergang

10.1 Werknemers van de leverancier werken, ook op locaties van Van Straten, voor
zijn rekening en risico. Zaken van de leverancier zijn, ook op locaties van Van
Straten, voor zijn rekening en risico.
10.2 Te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht zijn tot de
voltooiing van de levering of oplevering als bedoeld in artikel 4.6 voor
rekening en risico van de leverancier.

10.3 Indien door Van Straten enige betaling wordt gedaan vóór levering of
oplevering gaat de eigendom van de aan die betaling toe te rekenen zaken
en/of reeds bij de leverancier aanwezige onderdelen of materialen ten
behoeve van die zaken (tezamen te noemen: zaken) op het moment van
betaling over op Van Straten. De leverancier is verplicht de betreffende bij
hem nog aanwezige zaken ten behoeve van Van Straten te identificeren en
identificeerbaar te houden. De leverancier geldt voor de bij hem aanwezige
zaken van Van Straten als houder voor Van Straten.
11.

Intellectuele en industriële eigendom

11.1 De leverancier staat er voor in dat (het gebruik van) het geleverde geen
inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Hij zal
Van Straten te dier zake vrijwaren tegen aanspraken van derden en schaden
en kosten van Van Straten voor zijn rekening nemen.
11.2 Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen,
gereedschappen, etc., die door Van Straten worden verstrekt of in opdracht
van Van Straten of in verband daarmee door of vanwege de leverancier
worden gemaakt en de intellectuele en industriële eigendomsrechten met
betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan Van Straten die ook als maker
en ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of één en ander
separaat aan Van Straten in rekening wordt gebracht. De leverancier zal al
datgene doen dat nodig of dienstig is om Van Straten gerechtigd te doen zijn
als hier bedoeld.
12.

Geheimhouding

12.1 De leverancier is gehouden alle van Van Straten afkomstige informatie en in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis gekomen of
ontwikkelde informatie geheim te houden. Het is de leverancier verboden
bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door
derden.
13.

Orde, veiligheid, milieu en giften

13.1 De leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn
gehouden van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften
in acht te nemen en zich overigens te voegen naar de ter plaatse waar het
werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met
betrekking

tot

orde,

veiligheid,

milieu

en

controle.

13.2 De leverancier zal onder geen beding giften, reizen,

incentives,

of

relatiegeschenken aanbieden met een waarde groter dan 50 Euro aan Van
Straten of aan enig gelieerd persoon en/of adviseurs van Van Straten.
14.

Garantie en aansprakelijkheid

14.1 De leverancier garandeert dat alle geleverde zaken en diensten van eerste
klas ontwerp, constructie, uitvoering, materiaal, samenstelling en kwaliteit
zijn, in overeenstemming met tekeningen, overige gegevens en de door Van
Straten gehanteerde normen en specificaties, geschikt voor het beoogde
gebruik, veilig en conform eventuele overheidsvoorschriften.
14.2 De leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die voor Van
Straten het gevolg zijn van enige tekortkoming van de leverancier in de
nakoming van zijn verplichtingen alsmede voor alle schade welke door de
leverancier,

zijn

personeel,

door

hem

ingeschakelde

personen

en

vennootschappen en/of door tekortkomingen in door hem geleverde of te
leveren zaken wordt toegebracht; de leverancier zal Van Straten te dier zake
vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.
14.3 Met een garantietermijn onder de overeenkomst wordt gedoeld op een
termijn waarbinnen de leverancier verplicht is kosteloos voor herstel van
tekortkomingen of herlevering zorg te dragen, ongeacht de oorzaak van de
tekortkoming en onverminderd de aansprakelijkheid overigens van de
leverancier ingevolge de overeenkomst.
14.4 De garantietermijn van de leverancier bedraagt tenminste 12 maanden na
inbedrijfstelling maar niet langer dan 24 maanden na levering.
15.

Cessieverbod/verrekening

15.1 Het is de leverancier behoudens schriftelijke toestemming van Van Straten
verboden om zijn vorderingen op Van Straten over te dragen aan derden.
15.2 Van Straten is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de leverancier te
verrekenen met hetgeen de leverancier of aan de leverancier gelieerde
vennootschappen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling
aan Van Straten schuldig is/zijn. De leverancier is tot enige verrekening
slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van Van Straten.

16.

Opschorting/ontbinding/beëindiging

16.1 Van Straten heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of te beëindigen (hierna: ontbinden) door middel van een
schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien en
zodra de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige
verplichting jegens Van Straten, alsmede in geval van surséance van betaling
of faillissement van de leverancier, beslag op (een deel van) diens
bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst en stillegging of liquidatie van diens onderneming. Alsdan is
Van Straten slechts gehouden tot vergoeding aan de leverancier van de pro
rata prijs voor de reeds geleverde diensten of zaken , doch alleen in zoverre
geleverde diensten Van Straten ook werkelijk tot nut strekten en/of Van
Straten geleverde zaken wenst te behouden, één en ander onverminderd het
recht

van

Van

Straten

op

haar

krachtens

artikel

14

toekomende

schadevergoeding.
16.2 Van niet-tijdige voldoening als bedoeld in artikel 16.1 is tevens sprake indien
achterstand ontstaat op door Van Straten ontvangen of voorgeschreven
planningen of onder de omstandigheden het vermoeden redelijkerwijze
gewettigd is, dat vertraging zal optreden in de uitvoering van enige
(deel)verplichting ingevolge de overeenkomst.
16.3 Van Straten is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door middel van een schriftelijke verklaring in geval de overeenkomst met
haar afnemer of opdrachtgever, ten behoeve van wie de overeenkomst met de
leverancier alleen of mede werd aangegaan, om welke reden dan ook geheel
of gedeeltelijk wordt ontbonden, beëindigd of opgeschort. In dat geval,
alsmede in het geval van artikel 5.4, is Van Straten slechts gehouden tot
vergoeding aan de leverancier van de pro rata prijs voor de reeds geleverde
diensten of zaken.
16.4 In geval Van Straten of de leverancier door overmacht langer dan dertig
dagen verhinderd is de overeenkomst na te komen zijn beide partijen
gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden tegen vergoeding van de pro rata prijs voor de reeds geleverde
diensten of zaken.
16.5. Van Straten heeft buiten de genoemde gevallen de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring tegen
vergoeding van de pro rata prijs voor de reeds geleverde diensten of zaken,

en indien de leverancier aantoont daardoor schade en verlies te hebben
geleden vermeerderd met een opslag van maximaal 10% van de resterende
overeengekomen prijs ter vergoeding van deze schade en verlies (gederfde
winst daaronder begrepen). Iedere aanspraak van de leverancier op nadere
aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten.
17.

Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Van Straten aan een
overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
17.2 De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

