ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

1

– Algemeen

1.1

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
opdrachten met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan opdrachtgever ,
waarbij de algemene voorwaarden van leverancier uitdrukkelijk van de hand worden
gewezen.
Bestellingen, eventuele wijzigingen en/of aanvullingen, alsmede afspraken zijn slechts
bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Alle door ons geplaatste bestellingen zijn strikt vertrouwelijk. Het is de leverancier niet
toegestaan om deze bestellingen, tenzij schriftelijk overeen te komen, openbaar te
maken.
Op alle correspondentie en facturen dienst steeds ons ordernummer en besteldatum te
worden vermeld.

1.2
1.3

1.4

2

– Verzendingen

2.1

Elke levering of deellevering dient vergezeld te gaan van een volledige pakbon waarop
ons ordernummer, de af te leveren materialen van de huidige zending en gegevens van
eventuele deelleveringen.
Wij houden ons het recht toe om zaken niet te accepteren indien zij ons zonder
behoorlijke pakbon bereiken. In dit geval kunnen wij op kosten van de leverancier
retourneren.
Bovenstaande regel geldt tevens voor projecten die ondeugdelijk zijn verpakt,
beschadigd o.d..

2.2

2.3

3

– Prijzen

3.1
3.2

De in onze bestelling vermelde prijzen zijn vast, tenzij is overeengekomen dat de
leverancier de prijzen berekent, geldig op de dag van aflevering
Eventuele prijswijzigingen ten gevolge van wijziging van lonen en/of materiaalprijzen
ect. Worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf aan de levering schriftelijk is overeen
gekomen.

4

– Leveringen

4.1

Indien de leverancier niet, niet tijdig, niet geheel of niet conform de bestelling levert,
hebben wij het recht om:
- De bestelling zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te annuleren, zulks onverminderd het recht om alle schade en kosten op
de levrancier te verhalen.
- De leverancier een termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te verdoen
Alle leveringen geschieden Franco Nederland, tenzij ander overeengekomen.

4.2
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4.3

De leverancier dient van elke levering een factuur aan ons toe te zenden. Hierop dienen
de volgende gegevens te zijn vermeld:
- Leveringsdatum
- Ordernummer
- Land van herkomst
- Omschrijving en aantal van de geleverde materialen
- Stukprijs per item, totaalprijs per item, totaalprijs factuur excl. BTW, totaalprijs BTW,
totaalbedrag factuur.

5

– betaling

5.1
5.2

Betaling geschiedt 60 dagen na ontvangst materialen en factuurdatum
Facturen dienen te worden ingezonden op de dag dat verzending van de zaken
plaatsvindt.

6

– Afkeuring

6.1

In ontvangstneming, noch betaling van zaken houdt aanvaarding in.
Indien mocht blijken dat de zaken niet overeenstemmen met de bestelling, specificaties
en/of tekeningen, dan wel de hierin omschreven eisen, zijn we gerechtigd de bestelling
geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst en onverminderd onze overige wettelijke rechten,
Bij afkeuring van geleverde zaken, welke worden geretourneerd, hebben wij het recht
om de leverancier de hierdoor ontstane kosten in rekening te brengen. Deze
retourzending geschiedt altijd voor risico van de leverancier.

7

– Garantie

7.1

De leverancier is gehouden om op eerste aanzegging van ons ofwel geleverde zaken te
vervangen ofwel tot volledig herstel van deze zaken over te gaan, indien binnen een
tijdsverloop van 12 maanden na inbedrijfstelling of uiterlijk 18 maanden na levering
materiaal-, arbeids- of constructiefouten worden geconstateerd, tenzij deze het gevolg
zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. In geval van niet-nakoming
hiervan door de leverancier hebben wij het recht voor rekening en risico van de
leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten.
De leverancier is gehouden om ons te vrijwaarden respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van eventueel aanspraken van derde wegens inbreuk op industriële eigendom.

7.2
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8

– Aansprakelijkheid

8.1

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde zaken
ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde zaken, zulks volgens de
bovengenoemde garantie alsmede volgens de regels van het Nederlands burgerlijk
recht.
De leverancier zal ons terzake van aansprakelijkheid jegens derde vrijwaren en zal ons
zonodig schadeloos stellen.

9

– Eigendomsovergang

9.1

De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de zaken aan ons ter
beschikking zijn gesteld, door ons in ontvangst zijn genomen en door ons zijn
goedgekeurd. In geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken
zaken bij de leverancier.

10

– Ter beschikking te stellen zaken.

10.1

Alle zaken welke door ons voor de uitvoering van een bestelling aan de leverancier ter
beschikking worden gesteld worden franko toegeleverd en blijven onder alle
omstandigheden ons eigendom. De leverancier is gehouden deze zaken in goede staat
te houden. Schade aan door ons ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening
van de leverancier.
Tekeningen, specificaties ect. mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het
verrichten van levering of aanbieden aan ons, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk .

10.2

11

– Geschillen

11.1

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen
behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de voorzieningenrechter van
de rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone
rechter te Rotterdam worden onderworpen.

INDEX ELEKTRO BV
Adres
Postbus 22
3214 ZG Zuidland
Telefoon
+31 (0)181 45 21 20
Fax
+31 (0)181 45 21 85
E-mail
info@indexelektro.nl
Internet
www.indexelektro.nl

pagina 3
KvK Rotterdam 24326026
BTW
NL 8102.66.520.B01
Bankrekening 3605.96.967

