Algemene inkoopvoorwaarden van Aluminium & Chemie Rotterdam BV
Artikel 1- Toepasselijkheid
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen, aanbiedingen en aanvaardingen terzake van) overeenkomsten waarbij Al uminium &
Chemie Rotterdam BV (hierna: "Aluchemie") goederen en/of diensten van een derde (hierna: " Leverancier") betrekt of aan die Leverancier een
(andere) opdracht verstrekt, een en ander in de ruimste zin des woords. In de algemene voorwaarden wordt onder levering verst aan het leveren van
goederen en/of verrichten van diensten.

1.2

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Leverancier, zijn niet van toepassing, ook niet naast de onderhavige a lgemene
voorwaarden van Aluchemie.

1.3

Van deze algemene voorwaarden kan niet dan schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst; aanpassingen
2.1

Een door de Leverancier uitgebrachte offerte wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod.

2.2

Aluchemie wordt eerst verbonden indien zij een opdracht schriftelijk heef t gegeven of heeft bevestigd. Indien de Leverancier een prestatie verricht of
daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke opdrachtbevestiging te hebben ontvangen, doet hij dit voor eigen rek ening en risico.

2.3

Elektronische berichten (fax, e-mail en dergelijke) worden als schriftelijk in de zin van deze algemene voorwaarden beschouwd.

Artikel 3 –Levering
3.1

Indien Leverancier niet uiterlijk op het in de overeenkomst (in samenhang met de Incoterms zoals die gelden op het moment waa rop de overeenkomst
is aangegaan) bepaalde tijdstip volledig levert, raakt hij zonder aanmaning in verzuim. Het voorgaande geldt slechts dan niet , als Aluchemie schriftelijk
met de wijziging van een leveringstermijn heeft ingestemd.

3.2

De aflevering vindt plaats zonder verdere kosten voor Aluchemie op de door Aluchemie aangegeven plaats, in een deugdelijke verpakking en onder
aanbieding van alle benodigde documenten, een en ander tenzij voor het desbetreffende geval schriftelijk anders is overeengek omen. Bovendien dient
iedere zending vergezeld te zijn van een paklijst waarop een bestelnummer van Aluchemie vermeld staat, alsmede aantallen en omschrijvingen van
geleverde goederen. Bij het voorgaande worden ook de Incoterms, zoals die gelden op het moment waarop de overeenkomst is aangegaan, in acht
genomen.

3.3

Indien de Leverancier de zaken voor een overeengekomen tijdstip van aflevering aan Aluchemie aanbiedt, behoeft Aluchemie deze niet in ontvangst te
nemen en kan zij deze aan de Leverancier op zijn kosten terugzenden.

3.4

De eigendom en het risico van verlies en/of beschadiging van het te leveren gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij lever ing op
Aluchemie over; de Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt verkregen.

Artikel 4 – Prijzen
4.1

Prijzen luiden, tenzij anders is overeengekomen, in euro's exclusief BTW, en zijn inclusief alle kosten (bijvoorbeeld voor verpa kking, waaronder
begrepen het opruimen hiervan door Leverancier, transport en verzekering).

4.2

Overeengekomen prijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen (bijvoorbeeld in- en uitvoerrechten, maar uitgezonderd BTW).

4.3

Prijzen zijn niet voor wijziging vatbaar, behoudens voor zover dit in de overeenkomst, onder vermelding van omstandigheden di e tot prijsaanpassing
kunnen leiden, is overeengekomen.

Artikel 5 – Facturering en betaling
5.1

De Leverancier zal een deugdelijk gespecificeerde factuur opmaken en indienen.

5.2

Facturen worden 60 dagen (einde maand) na ontvangst betaald.

5.3

Indien facturen (waaronder mede verstaan wordt: eventueel vereiste bijlagen) correctie behoeven, loopt de betalingstermijn vanaf de datum van
ontvangst van de correcte factuur.

5.4

Indien de Leverancier enige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden, niet (v olledig) nakomt, is
Aluchemie gerechtigd de betaling aan de Leverancier op te schorten.

5.5

Aluchemie is gerechtigd al hetgeen zij aan de Leverancier verschuldigd is te verrekenen met al hetgeen de Leverancier aan haa r verschuldigd is, uit
welke hoofde dan ook.

Artikel 6 – Kwaliteit, specificaties en acceptatie
6.1

De Leverancier neemt hetgeen in de overeenkomst en de daarbij behorende technische specificatie is bepaald, in acht en garand eert bovendien dat
de te leveren zaken en/of diensten:
a. ten aanzien van hoeveelheid, kwaliteit en uiterlijke hoedanigheid in overeenstemming zijn met hetgeen in de overeenkomst en/of de daarbij
behorende technische specificatie is vermeld;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan monsters en/of modellen die door de Leverancier en/of Aluchemie zijn verstrekt;
c. geschikt zijn voor het doel dat aan de Leverancier is bekend gemaakt, uit de overeenkomst is af te leiden of te verwachten is gelet op de
uitlatingen van Aluchemie;
d. in alle opzichten – onder meer wat betreft de arbeidsomstandigheden van werknemers van Leverancier en door hem ingeschakelde derden –
voldoen aan terzake toepasselijke eisen die gesteld worden in wettelijke voorschriften of andere voorschriften van overheidsw ege, alsmede aan
door Aluchemie gestelde bedrijfsvoorschriften en reglementen, die gelden op het moment van aflevering van de zaken en/of diensten, waaronder
met name ook zogenaamde CE-keuren.

6.2

Aluchemie is te allen tijde gerechtigd de te leveren goederen en/of diensten aan een inspectie te (doen) onderwerpen. De Leve rancier is verplicht
daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

6.3

De Leverancier kan aan de resultaten van een eventuele inspectie of het uitblijven daarvan nimmer enig recht ontlenen, noch o ntslaat het de
Leverancier van enige verplichting.

Artikel 7 – Garantie
7.1

De Leverancier garandeert gedurende een periode van één jaar, tenzij er normaliter een langere termijn geldt, die alsdan ook zal gelden, vanaf de
datum van levering van de goederen of verrichting van de diensten alle gebreken of onvolkomenheden die zi ch tijdens die periode voordoen, met
uitzondering van die welke het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebruik, kosteloos en na eerste kennisgeving doo r Aluchemie
onmiddellijk en volledig te herstellen. Na herstel gaat een nieuwe garantieperiode van één jaar lopen.

7.2

De Leverancier staat er voor in gedurende een periode van tien jaar na het einde van de termijn genoemd in artikel 7.1 desgew enst onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit te voeren en de daarvoor benodigde onderdelen te leveren, een e n ander tegen redelijke prijzen.

Artikel 8 – Vervoer en verpakking
8.1

De Leverancier garandeert dat de te leveren goederen deugdelijk zijn verpakt, zodat die goederen op de gebruikelijke wijze ku nnen worden vervoerd.

8.2

De Leverancier dient verpakkingsmateriaal op eerste verzoek van Aluchemie terug te nemen. Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor
rekening en risico van de Leverancier naar een door deze op te geven bestemming.
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Artikel 9 – Tekortkomingen en aansprakelijkheid
9.1

Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier geeft Aluchemie het recht om, bij aangetekende brief of
deurwaardersexploot, de Leverancier te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking voor rekening en risico van de Leverancier van de
tekortkoming en/of de gevolgen daarvan op een door Aluchemie te bepalen wijze, en/of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder v oorafgaande
aanmaning of ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden; een en ander ter keuze van Aluchemie. Het voorgaande ve rmindert in geen enkel
opzicht de rechten van Aluchemie in verband met de tekortkoming.

9.2

De Leverancier is aansprakelijk voor, en zal Aluchemie vrijwaren terzake van elke vordering betreffende, schade die direct of indirect het gevolg is van
niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Leverancier van de overeenkomst of van de schending, door Leverancier, van enige an dere
contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Aluchemie of derden.

9.3

De Leverancier houdt zich op eigen kosten adequaat verzekerd ter zake van aansprakelijkheid, en verschaft Aluchemie desgewenst inzage in de
polis(sen). Aluchemie zal desgewenst worden vermeld als medebelanghebbende op de polis.

9.4

De Leverancier die is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit d e overeenkomst kan zich er uitsluitend op beroepen dat de
tekortkoming haar niet kan worden toegerekend en dat hij derhalve niet in verzuim is geraakt en terzake van de tekortk oming niet tot
schadevergoeding verplicht, indien de tekortkoming te wijten is aan de schuld van Aluchemie en Leverancier voorts onverwijld en in ieder geval vóór
het voor de nakoming van zijn verplichting bepaalde tijdstip de dreiging van de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk bij aangetekende brief
aan Aluchemie heeft meegedeeld.

Artikel 10 – Faillissement etc. Leverancier
10.1

Aluchemie is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkom st geheel of
gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zon der tot enige schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn, in geval van:
a.
surséance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een verzoek daartoe;
b.
verkoop of beëindiging van de onderneming van de Leverancier;
c.
onder curatelestelling of onder bewindstelling van de Leverancier;
d.
overlijden van de Leverancier;
e.
voor zover de Leverancier een rechtspersoon of een vennootschap onder firma is, de ontbinding daarvan;
f.
beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Leverancier of op zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst.

10.2

In geval van ontbinding zoals voorzien in deze algemene inkoopvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Aluchemie op de Leveranc ier heeft, terstond
opeisbaar.

Artikel 11 – Onderaanneming en contractoverneming
11.1

Het is de Leverancier niet toegestaan een overeenkomst met Aluchemie geheel of gedeeltelijk door een derde / onderaannemer (m ede) te laten
uitvoeren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aluchemie. Aluchemie kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden
verbinden.

11.2

De Leverancier staat op gelijke wijze als voor zijn eigen verplichtingen in voor derden aan zijn zijde (bijvoorbeeld personee l van de Leverancier of door
hem direct of indirect ingeschakelde derden).

Artikel 12 – Tekeningen en tekenwerk
12.1

Uitvoering, vervaardiging en aanlevering van tekenwerk dient door de Leverancier te geschieden conform de meest recente voors chriften en
reglementen. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen wordt op verzoek kosteloos aan de Le verancier toegezonden.

Artikel 13 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten, geheimhouding en publiciteit
13.1

De Leverancier garandeert dat de levering van de goederen en/of diensten en het normale gebruik daarvan, een en ander in de r uimste zin des
woords, geen inbreuk zal maken op enig absoluut recht van een derde (zoals bijvoorbeeld octrooi -, auteurs-, of merkenrechten) en zal Aluchemie
vrijwaren en volledig schadeloos stellen terzake van aanspraken van derden wegens een eventuele inbreuk op zodanig ab soluut recht.

13.2

Eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten op technische ontwikkelingen die door de Leverancier en door hem inge schakelde derden
worden ontwikkeld in opdracht van Aluchemie, berusten bij Aluchemie.

13.3

De Leverancier zal terzake van alle gegevens en bedrijfsinformatie van Aluchemie, waarvan hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen,
alsmede van alle door Aluchemie als vertrouwelijk aangemerkte gegevens van welke hij bij de uitvoering van de overeenkomst ke nnis krijgt, strikte
geheimhouding jegens derden handhaven en zijn personeel respectievelijk eenieder die de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt
tot eenzelfde geheimhouding verplichten; deze gegevens en bedrijfsinformatie mogen bovendien uitsluitend i n verband met de overeenkomst worden
gebruikt en zijn niet bestemd voor eigen gebruik.

13.4

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aluchemie zal de Leverancier niet naar een (mogelijke) overeenkomst met Aluchemie
verwijzen in publicaties, advertenties, kranten, verslagen, zakenbrieven, brochures, of welke andere publicaties dan ook.

Artikel 14 – Ketenaansprakelijkheid
14.1

Dit artikel 14 geldt als de artikelen 34 of 35 van de Invorderingswet, dan wel de artikelen 16a of 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering
toepassing vinden.

14.2

De Leverancier is gehouden aan Aluchemie op eerste verzoek de volgende bescheiden te tonen:
a.
de meest recente inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b.
de meest recente inschrijving bij een Bedrijfsvereniging;
c.
vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
d.
omzet- en loonbelastingnummer;
e.
een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de Leverancier de met betrekking tot de door het in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst met Aluchemie ingeschakelde werknemers gedurende de loop van de overeenkomst vers chuldigde
loonbelasting, premies sociale verzekeringen en BTW heeft afgedragen;
f.
kopie overeenkomst G-rekening.

14.3

De Leverancier dient zijn verplichtingen ten aanzien van de afdracht van omzet - en loonbelasting en premies sociale verzekeringen stipt na te komen
en hij is aansprakelijk voor alle schade die Aluchemie zou lijden wanneer deze ter zake hoofdelijk aans prakelijk gesteld zou worden wegens niet tijdige
betaling door de Leverancier.

14.4

Indien en zolang de Leverancier de in artikel 14.2 onder e. bedoelde verklaring niet overlegt, is Aluchemie bevoegd om betali ng tot het bedrag waartoe
Aluchemie het risico van aansprakelijkheid loopt, op te schorten. Aluchemie is altijd gerechtigd de af te dragen sociale verzekeringspremies,
loonbelasting en/of BTW op de daarvoor bestemde geblokkeerde G-rekening te storten dan wel de betreffende bedragen rechtstreeks over te make n
naar de belastingdienst of de bedrijfsvereniging; door deze handelingen is Aluchemie in zoverre ook jegens de Leverancier gek weten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
15.1

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Aluchemie en de Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

15.2

Van geschillen tussen Aluchemie en de Leverancier neemt in eerste a anleg uitsluitend de rechtbank te Rotterdam kennis.

Artikel 16 – Internationale handelstermen
16.1

Voor de uitleg van internationale handelstermen zijn de meest recente "Incoterms", opgesteld door de International Chamber of Commerce te Parijs,
beslissend.
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