ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cebo Holland B.V.
Cebo Holland B.V. is statutair gevestigd te IJmuiden, Nederland en ingeschreven in het
handelsregister onder nr. 34044683
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
1.
1.1.

Definities
In deze Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
Koper: Cebo Holland B.V.
Overeenkomst: een order, overeenkomst of enige andere rechtshandeling tussen Koper en
Verkoper met betrekking tot enige koop van goederen en/of diensten door Verkoper aan Koper.
Partijen: Koper en Verkoper tezamen.
Verkoper: de natuurlijke- of rechtspersoon van wie Koper de goederen en/of diensten afneemt.
Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Cebo Holland B.V.

2.
2.1.

Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Koper en Verkoper,
inclusief alle toekomstige Overeenkomsten.
De toepasselijkheid van enige voorwaarden van Verkoper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten
en van de hand gewezen door Koper, tenzij deze voorwaarden door een bevoegde
vertegenwoordiger van Koper schriftelijk zijn aanvaard.
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3.1.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Aanbod, totstandkoming Overeenkomst, wijziging
Ieder aanbod van Verkoper, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bevat een uitnodiging aan
Koper om een bindend aanbod te doen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien Koper
een aanbod aan Verkoper heeft gedaan en Verkoper dit aanbod heeft bevestigd aan Koper. De
Overeenkomst is beperkt tot het aanbod dat is gedaan door Koper, deze voorwaarden en
eventuele bijlagen.
Iedere wijziging door Verkoper van een aanbod, Overeenkomst of afwijking van deze
Voorwaarden geldt slechts indien zulke aanvullingen of afwijkingen zijn aanvaard door een
bevoegde vertegenwoordiger van Koper.
Levering, acceptatie en vervoer
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, worden alle goederen door Verkoper
geleverd in overeenstemming met Delivery Duty Paid (DDP) Incoterms 2010, waarbij de plaats
of haven van bestemming geldt als plaats van aflevering. Goederen die zijn bestemd voor Koper
dienen door Verkoper, voor zijn rekening, adequaat verzekerd te worden tegen transportrisico’s.
De in de Overeenkomst gestelde levertermijn staat vast en is aan te merken als fatale termijn.
Iedere verwachte vertraging, die een obstakel zou kunnen vormen voor tijdige levering, dient
Verkoper direct te melden aan Koper.
Indien Verkoper niet binnen de in de Overeenkomst gestelde termijn de overeengekomen
goederen en/of diensten levert, is hij in verzuim, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling
vereist is. In een dergelijk geval is Koper gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang,
geheel of gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper gerechtigd is tot enige
schadevergoeding.
Over- of onderbevoorrading van de in de Overeenkomst gestelde hoeveelheden, die de
aanvaardbare marges binnen het desbetreffende handelsverkeer overschrijden, vereist de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
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6.
6.1.

6.2.

Inspectie
Om Koper in staat te stellen zichzelf te verzekeren van de kwaliteit van de goederen (of een deel
daarvan) alsook de voortgang van de productie, geeft Verkoper ten behoeve van
inspectiedoeleinden Koper volledige toegang tot alle locaties die relevant zijn met betrekking tot
de goederen. Koper is gerechtigd derden aan te stellen om de inspectiewerkzaamheden uit te
voeren overeenkomstig dit artikel.
Goedkeuring van de goederen bij inspectie laat de garantieverplichtingen van Verkoper en het
recht van Koper om te klagen over gebreken aan geleverde goederen onverlet.
Indien goederen, geheel of gedeeltelijk, niet voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in de
Overeenkomst of verborgen gebreken vertonen, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden of om volledige vervanging van de
goederen te eisen, zonder dat Koper aansprakelijk is voor eventuele kosten of schade.
Overmacht
Verkoper kan in ieder geval geen beroep doen op overmacht in, maar niet beperkt tot, de
volgende situaties: een tekort aan of ziekte van personen die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, stakingen, verlate leveranties, tekortkomingen aan goederen
nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet-nakoming of wanprestatie door derden
ingeschakeld door Verkoper en/of liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen van Verkoper of derden
ingeschakeld door Verkoper.
Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt, is Koper gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, of de
prestatie van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat
Verkoper recht op enige schadevergoeding toekomt. In geval van een overmachtsituatie is
Verkoper niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.

7.
7.1.

Garantie
Verkoper garandeert dat alle goederen die aan Koper geleverd worden aan de specificaties en
voorwaarden die zijn neergelegd in de Overeenkomst en deze Voorwaarden zullen voldoen.
Enige afwijking daarvan vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

8.
8.1.

Prijs en betaling
De in de Overeenkomst genoemde prijzen staan vast en zijn inclusief verpakkingskosten.
Verkoper is niet gerechtigd om de prijzen te verhogen en/of extra kosten aan Koper door te
berekenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
De in de Overeenkomst gestelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en/of enige andere van
overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen, zal betaling dertig (30) dagen na
ontvangst van de factuur door Koper plaatsvinden. In het geval van niet-tijdige betaling door
Koper, is Verkoper gerechtigd een rente te heffen over het onbetaalde bedrag van maximaal 2,5%
dan wel wettelijke handelsrente, welke rente lager is.
Betaling van een factuur wordt niet beschouwd als het accepteren van voorwaarden, goederen
en prijzen. Het tijdstip van betaling doet geen afbreuk aan de garantieverplichtingen van Verkoper
en het recht van Koper om te klagen over gebreken aan de geleverde goederen.
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9.
9.1.

Ontbinding, opschorting
Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden en op grond van de wet, is Koper gerechtigd
de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden in het
geval Verkoper in staat van faillissement is geraakt of heeft aangevraagd, surseance van betaling
heeft aangevraagd of is verleend, een onderhands akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers,
zijn onderneming heeft geliquideerd of zijn bedrijfsvoering heeft gestaakt.

9.2.

Koper is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten indien Verkoper zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. Verkoper is niet gerechtigd de uitvoering van
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

10. Toepasselijk recht en rechtsmacht
10.1. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enige Overeenkomst,
deze Voorwaarden en/of de relatie tussen Partijen zullen exclusief worden beheerst door
Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht en het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens
Koopverdrag).
10.2. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst,
deze Voorwaarden en/of de relatie tussen Partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
10.3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.2 is Koper naar eigen inzicht ook gerechtigd arbitrage
te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Koper dient deze keuze schriftelijk mee te delen
aan Verkoper. In geval van arbitrage zal het geschil worden beslecht door drie (3) arbiters, te
benoemen door Partijen binnen veertien (14) dagen nadat door Koper de keuze voor arbitrage is
meegedeeld. Bereiken Partijen binnen deze termijn geen overeenstemming met betrekking tot
de benoeming van de arbiters, dan zullen de arbiters benoemd worden op de wijze die is
vastgelegd in artikel 1027 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De procedure zal
worden gevoerd in de Nederlandse taal. De plaats van arbitrage zal zijn te Haarlem, Nederland.
De arbiters spreken Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal
privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken
van 1980 (Weens Koopverdrag). Behoudens het bepaalde in dit artikel 10.3 stellen de arbiters de
wijze van procederen vast en beslissen over de kosten. Samenvoeging van het arbitraal geding
met een ander arbitraal geding, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, is uitgesloten.

