ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Algemene Inkoopvoorwaarden TYRO PRODUCTS B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder inschrijvingsnummer 08 12 64 97
Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die aan ons worden gemaakt, op alle overeenkomsten die met ons zijn
gesloten ten aanzien van levering van goederen aan ons, en op alle gerelateerde overeenkomsten, zonder enige uitsluiting.
Wij verwerpen uitdrukkelijk de toepassing van algemene voorwaarden die door de leverancier worden gebruikt, onder welke naam dan ook.
Enige afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en deze kunnen
pas als geaccepteerd worden beschouwd nadat wij deze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen aan de Leverancier.
Artikel 2 - Prijzen
Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en gelden franco plaats van levering, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking.
Prijsverhogingen als gevolg van meerleveringen kunnen alleen dan worden doorberekend, indien deze door ons tevoren schriftelijk werden aanvaard.
De prijzen dienen in euro’s te worden berekend; verrekening van koersverschillen is niet mogelijk.
Artikel 3 - Levertijd
De leverancier is verplicht de in de bestelling vermelde datum strikt aan te houden. In geval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door ons is
geaccepteerd, behouden wij ons in alle gevallen het recht voor de bestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel
van een schriftelijke aangetekende verklaring, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en onverminderd onze
overige wettelijke rechten.
Artikel 4 - Plaats van levering
De plaats van levering is aangegeven in de bestelling. Bij foutieve adressering door de leverancier zijn de meervrachtkosten voor zijn rekening. Indien
de prijzen "af-fabriek" zijn overeengekomen, dienen de leveringen toch franco plaats van levering plaats te vinden, in welk geval de vrachtkosten in
rekening kunnen worden gebracht. Indien de zaken door of namens ons worden afgehaald, dient de leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder
daarvoor kosten in rekening te brengen.
Artikel 5 - Transportverzekering
Bij leveringen franco plaats van levering is het risico van transportschade voor rekening van de leverancier.
Artikel 6 - Eigendomsovergang en -risico
De overgang van eigendom en het risico vindt plaats zodra de zaken door ons in ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring berusten eigendom
en risico van de betrokken zaken bij de leverancier vanaf de datum van verzending van de desbetreffende mededeling aan de leverancier.
Artikel 7 - Facturen, verzendadviezen en paklijsten
Alle facturen dienen in tweevoud te worden ingediend. Het niet voldoen aan het in de bestelling vermelde verzoek verzendadviezen en paklijsten te
zenden aan de voorgeschreven adressen, alsmede het niet volledig invullen van deze documenten, met alle noodzakelijke gegevens, zoals referentienummers e.d., zal vertraging in de betaling tot gevolg kunnen hebben, hetgeen in dat geval voor rekening en risico van leverancier komt.
Artikel 8 - Ter beschikking te stellen zaken
Alle zaken, welke door ons voor de uitvoering van een opdracht aan de leverancier ter beschikking worden gesteld, worden franco toegezonden en
blijven onder alle omstandigheden onze eigendom.
Schade aan door ons ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening van de leverancier.
Artikel 9 - Tekeningen en matrijzen
Alle door ons ter beschikking gestelde tekeningen, matrijzen e.d. blijven onze eigendom en dienen direct na afloop van de fabricage aan ons te
worden geretourneerd.
Leverancier zal deze noch mogen gebruiken noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van
de levering aan ons, tenzij wij uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming hebben gegeven.
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Artikel 10 – Garantie voor de kwaliteit en volledigheid van de levering, waarborg dat gebreken worden gerepareerd.
De leverancier garandeert:
a.

dat de levering volledig zal zijn en zal voldoen aan het beoogde doel;

b.

dat de levering volledig zal voldoen aan de vereisten in de aankoopopdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere geleverde
documenten;

c.

dat de levering tenminste zal voldoen aan de wetboeken en het toepasselijk Nederlands recht, tenzij anders vermeld in de overeenkomst;

d.

dat de levering van goede kwaliteit zal zijn en vrij van ontwerpfouten (tenzij het ontwerp door ons is geleverd), fabricagefouten en/of
materiële gebreken.

De leverancier garandeert dat zij alle gebreken zal repareren die zich kunnen voordoen in de geleverde goederen gedurende een periode van 18
maanden na de leveringsdatum, of gedurende een periode van 12 maanden na de installatie en aanvaarding van de zending of de goederen op de
locatie van de eindgebruiker, zonder dat hier enige kosten voor ons aan zijn verbonden, tenzij de leverancier bewijs levert dat dergelijke gebreken zijn
veroorzaakt door fouten in ons ontwerp van en/of door onduidelijke materialen die door ons zijn geleverd.
De leverancier verbindt zich om dergelijke reparaties zo spoedig mogelijk uit te voeren en binnen de redelijke termijn die door ons schriftelijk
gespecificeerd is, door middel van reparatie of vervanging van de niet-standaard levering of onderdelen daarvan, dit ter onze beoordeling.
De leverancier is verplicht om alle kosten te betalen die verbonden zijn aan de reparatie van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot de kosten voor montage en demontage, transportkosten, etc.
Indien leverancier in gebreke blijft met het voldoen aan deze verplichting tot reparatie en/of nakoming daarvan binnen de vastgestelde termijn en/of
in dringende gevallen, hebben wij het recht om de noodzakelijke werkzaamheden voor rekening en risico van leverancier uit te voeren, of om deze
door derden uit te laten voeren, op voorwaarde dat de leverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld.
In geval van epidemische gebreken, d.w.z. gebreken die worden gekarakteriseerd door de herhaling van dezelfde fout in een serie gevallen, is een
bijkomende garantie van 6 maanden van toepassing, die van kracht is vanaf het moment dat het eerste gebrek wordt ontdekt. Indien een beslissing tot
preventieve vervanging wordt genomen, zal de leverancier naar rato bijdragen in de kosten van terugname en vervanging.
Artikel 11 - Juridische aansprakelijkheid
De bepalingen van artikel 10 vormen geen vrijstelling voor de leverancier van andere aansprakelijkheden en verplichtingen zoals vermeld in de wet.
Artikel 12 - Service
De leverancier heeft een 10-jarige serviceverplichting ten aanzien van de geleverde goederen, in de zin dat de geleverde goederen zullen blijven
functioneren voor deze periode door middel van de levering van onderdelen, vervangende onderdelen of volledige vervanging door een product dat
identiek is qua functionaliteit, op voorwaarde dat de geleverde goederen niet onderhevig zijn aan wijzigingen of vervangingen die van invloed kunnen
zijn op de functionaliteit van de goederen of enig ander onderdeel of systeem dat verbonden is aan de goederen, direct of indirect.
Artikel 13 - Controle, toetsing en uitproberen
Voorafgaand aan de levering zijn wij te allen tijde gerechtigd om de te leveren goederen of gerelateerde zaken en/of activiteiten te controleren,
beoordelen of testen, of om deze te laten controleren, beoordelen en/of testen en om vooruitgangscontroles uit te voeren.
Indien wij dit recht uitoefenen zal de leverancier ervoor zorgen dat dergelijke faciliteiten beschikbaar zijn.
In geval van afkeuring zullen wij de leverancier hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de redenen voor afkeuring.
De leverancier is dan verplicht om de afgekeurde goederen voor eigen rekening te verbeteren of te vervangen binnen de door ons gestelde termijn. Wij
hebben het recht om het werk te laten uitvoeren door een derde voor rekening en risico van de leverancier, indien niet in alle redelijkheid kan worden
verwacht dat het reparatiewerk of de vervanging door de leverancier wordt uitgevoerd gezien de mate van nalatigheid en/of de hoeveelheid tijd die
daarmee gemoeid is.
Ontvangst, betaling, toegangscontrole, controle of het gebrek aan controle of goedkeuring door ons ontheft de leverancier niet van enige garantie
en/of aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet.
De garantietermijn voor onderdelen die door ons in voorraad worden gehouden – de zogenaamde reserveonderdelen – begint pas te lopen op de datum
waarop deze in gebruik worden genomen, op voorwaarde dat de opslagmethode die door de leverancier vereist wordt is nageleefd.
Artikel 14 - Garantie en aansprakelijkheid
Indien wij aansprakelijk worden gesteld in onze hoedanigheid als producent en het gebrek van de goederen die door ons worden geproduceerd
volledig of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door een gebrek in de goederen die door de leverancier geleverd zijn, vrijwaart de leverancier ons tegen alle
schade en kosten die wij zullen lijden, hebben geleden en/of dienen te betalen aan derden, volledig of naar rato van de mate waarin de goederen
hebben bijgedragen aan de schade.
Artikel 15 - Geheimhouding
Alle aan ons gerelateerde zaken, in de meest brede zin van het woord, daaronder begrepen specificaties, tekeningen, ontwerpen, marketing plannen,
software en andere informatie die verstrekt is, zullen door de leverancier strikt geheim worden gehouden, zullen onze eigendom blijven en zullen op
ons eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Zodanige informatie zal niet worden vermenigvuldigd, aan derden worden verstrekt of worden
gebruikt (met inbegrip van het personeel van de leverancier), tenzij en voor zover als noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst en
daaronder geplaatste orders. Voorts zal alle zorg in acht genomen worden om deze informatie te beschermen tegen verdere openbaarmaking. De
leverancier dient zijn personeel een geheimhoudingsverklaring, in lijn met dit artikel, te laten tekenen.
In geval van overtreding van dit artikel verbeurt leverancier ten behoeve van ons een direct opeisbare boete van EUR 10,000 per overtreding en iedere
dag dat deze overtreding voortduurt, dit overigens met behoud van ons recht tot het vorderen van een aanvullende schadevergoeding. Dit Artikel zal
ook na beëindiging van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten blijven gelden.
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Artikel 16 - Ontbinding en beëindiging
Indien de leverancier zijn verplichtingen tegenover ons niet naleeft, of niet op tijd of niet correct naleeft, of indien hij failliet wordt verklaard of
surseance van betaling aanvraagt, of indien surseance van betaling wordt aangevraagd, zijn bedrijf wordt gesloten of opgeheven, of in geval van enige
verandering in het absolute beheer over/van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn, en zullen wij gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven zonder bewijs van gebreke, of zonder regres aan de
rechtbanken, onverminderd enige andere rechten van ons. Wij hebben ook rechten als bovenvermeld in geval van enige wijzigingen in het beheer
binnen het bedrijf van de leverancier. Vorderingen die wij op dat moment hebben op leverancier worden dan onmiddellijk volledig opeisbaar.
In geval van gedeeltelijke ontbinding hebben wij het recht ervoor te kiezen, onverminderd onze rechten op vergoeding, om:
goederen te retourneren die al zijn geleverd, maar die niet (langer) bruikbaar zijn voor rekening en risico van de leverancier, en om
terugbetaling te eisen van gedane betalingen voor deze goederen;
de order zelf uit te voeren of uit te laten voeren door derden na schriftelijke kennisgeving, indien nodig met gebruik van de goederen die al
zijn geleverd door de leverancier, of tegen een vergoeding die achteraf wordt overeengekomen.
Artikel 17 - Overmacht
Indien de leverancier niet in staat is om tijdig te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen als gevolg van overmacht, is hij verplicht om ons hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen om zo onze schade zoveel mogelijk te beperken.
De juridisch beschreven gevallen van onverwijtbaarheid (overmacht) zijn ook van toepassing op deze overeenkomst. Alle situaties die door de wet
worden uitgesloten worden ook uitdrukkelijk uitgesloten van deze overeenkomst.
Artikel 18 - Industriële eigendom
De leverancier staat er voor in dat de door hem aan ons te leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van industriele eigendom van derden en
vrijwaart ons tegen alle aanspraken, die uit hoofde hiervan op ons worden gemaakt. Leverancier zal ons alle kosten, schade en interessen vergoeden
die het gevolg zijn van enige inbreuk.
Artikel 19 - Betaling
Tenzij door ons na ontvangst van de zaken gereclameerd wordt over kwaliteit of kwantiteit van het geleverde, vindt netto betaling plaats binnen 30
dagen na ontvangst factuur, doch indien wij binnen 8 dagen tot betaling overgaan, vindt betaling plaats onder aftrek van 2% korting, tenzij bij
bestelling anders is overeengekomen. Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de bestelling anders is vermeld. In dat geval worden
alle verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de leverancier, totdat de bestelling geheel is uitgeleverd.
Bij vooruitbetaling dient een bankgarantie te worden verstrekt. Facturen, welke o.i. onvoldoende gegevens bevatten voor afhandeling, zoals
bijvoorbeeld ordernummers e.d. zullen door ons ter completering worden geretourneerd.
Artikel 20 - Identificatie van zaken
Alle in de bestelling of op de tekeningstuklijsten vermelde identificatievoorschriften dienen strikt te worden aangehouden en duidelijk te worden
aangebracht; de leverancier kan worden verplicht ingeval van niet-nakoming van het bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het
aanleveradres.
Artikel 21 - Wederverkoop
De leverancier biedt ons de rechten tot wederverkoop van de goederen die door de leverancier geleverd zijn, in samengestelde vorm of niet, ongeacht
het feit of wij al betaald hebben voor de geleverde goederen.
Artikel 22 - Overdracht van rechten en verplichtingen
De leverancier draagt de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor hem niet over aan derden, noch volledig noch
gedeeltelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Artikel 23 - Nietigheid
In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden blijven alle andere bepalingen van kracht. Een nietig
verklaarde bepaling wordt vervangen door een bepaling die daar qua betekenis en context het dichtst bij ligt.
Artikel 24– Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de
bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo. Op een geheel of gedeeltelijk
krachtens deze voorwaarden afgesloten overeenkomst is steeds Nederlands recht van toepassing.
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