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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN CAMFIL B.V.
1.

ISO 9001:2008

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter
aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
Opdrachtgever:
Camfil B.V., gevestigd te Ede, alsmede aan haar gelieerde
rechtspersonen;
Opdrachtnemer:
iedere (rechts)persoon die met Opdrachtgever een
Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te
sluiten;
Opdracht:

alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan
Opdrachtnemer verstrekte opdrachten van
Opdrachtgever betreffende de levering van goederen en/
of het verrichten van diensten;

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer betreffende de koop, verkoop en levering
van goederen en/of diensten;

Partij(en):

Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk
respectievelijk gezamenlijk;

Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden.

2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Opdrachten en
(aanvullende) Overeenkomsten, waarbij Opdrachtgever optreedt als opdrachtgever
c.q. verwerver van goederen, diensten en/of daarmee samenhangende zaken,
voorzover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.

2.2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook,
van Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het
enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Opdrachtnemer afstand
van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle
Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3

Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Opdrachtgever slechts, indien
en voorzover door Opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

2.4

In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige
clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.5

Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd
met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over
een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare
bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare
bepaling volgt.

3.

Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst
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3.1

Op een aanvraag van Opdrachtgever volgt een aanbieding of offerte van
Opdrachtnemer. Indien een Opdracht volgt naar aanleiding van een aanbieding of
offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment
dat de Opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden.

3.2

Indien een Opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven zonder een daaraan
voorafgaande offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand,
indien hetzij binnen 5 dagen na verzending van de Opdracht de door
Opdrachtnemer getekende (kopie-)opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt
ontvangen, hetzij doordat Opdrachtnemer binnen deze termijn overeenkomstig de
Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot
stand op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het
moment van aanvang van uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdracht niet
binnen voormelde termijn bevestigd wordt dan wel tot de uitvoering daarvan
wordt overgegaan, dan mag Opdrachtgever er vanuit gaan dat de Opdracht door
Opdrachtnemer stilzwijgend en conform de Opdracht is aanvaard. Opdrachtgever
behoudt zich, indien de Opdracht niet binnen 5 dagen bevestigd wordt, het recht
voor de Opdracht te herroepen, zonder tot enige schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer gehouden te zijn .

3.3

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Opdrachtgever of
namens Opdrachtgever gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of
andere tussenpersonen, binden Opdrachtgever slechts indien en voorzover deze
door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd.

3.4

Bij raamcontracten komt een overeenkomst tot stand telkens op het moment dat
de schriftelijke bevestiging voor het uitvoeren van een gedeelte van de Opdracht,
binnen het kader van het raamcontract, door Opdrachtgever wordt verzonden.

3.5

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen,
modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken
deze deel uit van de Overeenkomst.

4.

Prijzen
De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijs, zoals
aangegeven in de Overeenkomst, is vast en kan mitsdien niet aan herziening
onderhevig zijn, luidt in euro en is exclusief BTW. De prijs kan slechts na
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gewijzigd.

5.

Betaling

5.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 60
dagen na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de
geleverde en overeengekomen goederen en/of diensten en - voor zover van
toepassing - ontvangst
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van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en
garantiecertificaten door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
5.2

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar
haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende)
verplichtingen van Opdrachtnemer te verlangen. Weigering van Opdrachtnemer
om de
verlangde zekerheid te stellen geeft Opdrachtgever het recht de
overeenkomst te
ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot
volledige schadevergoeding.

5.3

Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig
recht in, noch goedkeuring van het geleverde.

6.

Levering/risico en levertijd

6.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt (af)levering ‘Delivery
Duty Paid’ (Incoterms 2000), bij Opdrachtgever.

6.2

Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment waarop de goederen
worden bezorgd, in ontvangst zijn genomen en goedgekeurd door een op grond
van de inhoud van de Overeenkomst daartoe bevoegd persoon bij Opdrachtgever.

6.3

Als tijdstip waarop de te verrichten diensten uitgevoerd dienen te zijn geldt de
dag en het tijdstip, zoals op de Overeenkomst staan vermeld. De diensten worden
geacht te zijn geleverd, nadat Opdrachtgever deze schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4

De goederen zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het tijdstip als vermeld
in artikel 6.2.

6.5

(Af)levering door Opdrachtnemer geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op
het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. De door
Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te beschouwen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6

Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig,
of niet naar behoren zal plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn
verloopt, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder
vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming
vormen.

6.7

Onverminderd het recht van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel
13, overleggen Partijen indien zich een situatie als bedoeld in lid 6 van dit artikel
voordoet of, en zo ja, op welke wijze de gerezen situatie alsnog naar genoegen van
Opdrachtgever kan worden geregeld.

7.

Transport en risico
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7.1

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere
opdracht door Opdrachtgever is verstrekt, door Opdrachtnemer als goed opdrachtnemer
bepaald, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regels. In ieder geval worden
op de verpakking de volgende specificaties vermeld:
l
l
l
l

de product naam;
batch nummer;
netto, bruto en totaal gewicht;
eventuele door Opdrachtgever gewenste nadere specificaties.

7.2

Vervoer van goederen geschiedt geheel voor risico van
Opdrachtnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

8.

Garantie

8.1

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen en/of de verrichte diensten 1.
voldoen aan de Overeenkomst; 2. voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
3. geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, van goede kwaliteit zijn en geen gebreken
vertonen; 4. geen inbreuk maken op rechten van derden.

8.2

Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde goederen dan wel de verrichte
diensten geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 8.1., zal
Opdrachtnemer in geval van levering van goederen binnen een redelijke termijn de
tekortkomingen opheffen door reparatie van de gebrekkige goederen en/of vervanging van
de goederen en/of middels een aanvullende levering van de goederen. In het geval van
diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd.
Alle kosten hiervoor komen voor rekening van Opdrachtnemer.

8.3

Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan haar garantieverplichtingen uit dit artikel binnen de
door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn, is Opdrachtgever gerechtigd om de nodige
reparaties zelf uit te voeren of om deze door een derde te laten uitvoeren of vervangende en/
of aanvullende goederen en/of diensten te kopen bij een derde, een en ander voor rekening
van Opdrachtnemer.

9.

Personeel

9.1

Opdrachtnemer garandeert bij een overeenkomst voor het verrichten van diensten dat de door
hem daarbij ingezette arbeidskracht voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en
ervaring voldoet aan de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde kwalificaties.

9.2

De door Opdrachtnemer ingezette arbeidskracht werkt volledig onder leiding, toezicht en
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

9.3

Opdrachtnemer dient alle verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en artikel
7:658 BW in acht te nemen met betrekking tot de arbeidskracht. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
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9.4

Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de arbeidskracht volledig en voor aanvang
van de werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels binnen de
lokalen van Opdrachtgever en eventuele risico’s verbonden aan de werkplek of het uit te
voeren werk, alsmede ook de algemene risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van
Opdrachtnemer er op toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de arbeidskracht zich houdt
aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij Opdrachtnemer gelden. Indien
Opdrachtnemer geen veiligheidsregels kent, zullen de veiligheidsregels van Opdrachtgever van
toepassing zijn.

9.5

Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal
Opdrachtnemer de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg
voor dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht
van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate
van zekerheid kan worden uitgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg
is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een
dergelijk beroepsongeval of dergelijke beroepsziekte.

9.6

Opdrachtnemer zal aan de arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met
inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de
uitoefening van de Overeenkomst lijdt, inclusief schade aan hem toebehorende zaken, tenzij
de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
arbeidskracht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

9.7

Onverminderd het voorgaande en het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden, is
Opdrachtgever eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet nakoming van
verbintenissen door de arbeidskracht en/of die direct of indirect door toedoen van de
arbeidskracht is ontstaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake
vrijwaren.

9.8

Opdrachtnemer zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel.

10.

Aansprakelijkheid

10.1

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan,
behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld. Het betreft hier tevens alle schade als
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
niet-leidinggevend personeel van Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden, indirecte
schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen
omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane
investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2

Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever schadeloos te stellen ten aanzien van en te
vrijwaren van enige vordering van een derde betreffende de verkoop en/of levering
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van de goederen en/of diensten. Onder de vorderingen moet in ieder geval worden verstaan,
maar niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van schade en kosten op grond van
onrechtmatige daad, productenaansprakelijkheid, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten,
vorderingen op grond van het feit dat de goederen en/of diensten niet voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving en vorderingen ontstaan door of in verband met de aard van of
gebreken aan de geleverde goederen en/of diensten of door het feit dat de geleverde
goederen en/of diensten niet de eigenschappen bezitten die de derde mocht verwachten.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor vergoeding van alle schade, verliezen, kosten en lasten
enzovoort die Opdrachtgever met betrekking tot zo'n vordering mocht lijden, zulks inclusief
maar niet beperkt tot advocaatkosten en alle andere juridische kosten en lasten.

11.

Geheimhouding

11.1

Opdrachtnemer garandeert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
geheimhouding tegenover derden van alle (bedrijfs)informatie en gegevens, afkomstig van
Opdrachtgever die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht. Opdrachtnemer
zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

11.2

Het is opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van
de Overeenkomst, alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te onderhouden
met klanten van Opdrachtgever.

11.3

Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 3500
(zegge: vijfendertigduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 350 (zegge:
driehonderdvijftig euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd
de overige aan Opdrachtgever toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op
volledige schadevergoeding.

12.

Industriële en intellectuele eigendom
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt dan wel verkrijgt Opdrachtgever alle
rechten van intellectuele en industriële eigendom terzake alle krachtens de Overeenkomst
ontwikkelde en/of geleverde goederen, waaronder begrepen ontwerpen, schetsen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan. Deze goederen en stukken blijven, dan wel worden, eigendom van
Opdrachtgever en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van verbeurte
van een direct opeisbare boete van € 3500 (zegge: vijfendertigduizend euro) voor iedere
overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 350 (zegge: driehonderdvijftig euro)
voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, niet worden gekopieerd, aan derden
getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht.

13.

Overdracht van rechten en verplichtingen
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Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem
uit de Overeenkomst voortvloeien geheel, noch gedeeltelijk aan derden over
te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Algemene Inkoopvoorwaarden Camfil B.V.

Pagina 8/9

ISO 9001:2008
14.

Beëindiging

14.1

Indien Opdrachtnemer enige verplichting jegens Opdrachtgever niet, niet volledig of niet
tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is
gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een
besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van
Opdrachtgever direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art.
6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtnemer dient
daarbij tevens aan Opdrachtgever te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die
Opdrachtgever maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander
onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.

14.2

Tevens heeft Opdrachtgever in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van
haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten of de
lopende Overeenkomst en eventuele andere met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten.
Gedurende de periode van opschorting heeft Opdrachtgever het recht en aan het eind
daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens
Opdrachtnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van
Opdrachtnemer onverlet.

14.3

In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer alle
(vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst
ter beschikking heeft gekregen van Opdrachtgever direct retourneren, zowel originelen als
kopieën.

15.

Restbepalingen

15.1

Opdrachtnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te
verrekenen met een verplichting van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

15.2

Alle rechtsvorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever op grond van een
Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn
overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.

15.3

Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze
Voorwaarden.

15.4

Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Opdrachtgever zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtnemer toezenden. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtnemer
in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.
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16.

Toepasselijk recht en geschillen

16.1

Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting
van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).

16.2

De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is bindend.

16.3

Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms 2000” zoals
samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, althans de meest recente versie daarvan.

16.4

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
Rechtbank in het arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van Opdrachtgever een
geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtnemer
gevestigd is.
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