Develing Trade bv - Algemene Inkoopvoorwaarden
(Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland, Amersfoort nr. 31049502)

1. Algemeen
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin Develing als koper
optreedt. Anders luidende voorwaarden dan wel andere voorwaarden dan degene, die in de opdracht of in
deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vermeld, worden hierbij expliciet verworpen en kunnen alleen dan
deel uitmaken van de betreffende overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks schriftelijk
overeenkomen.
2. Orderbevestiging
Overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk tot stand komen. Develing behoudt zich het recht voor de door
haar gedane bestelling te herroepen, wanneer de leverancier deze niet binnen twee weken na ontvangst
schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke
opdracht afwijkt is Develing slechts gebonden indien zij zich schriftelijk uitdrukkelijk met de afwijking akkoord
heeft verklaard. Het accepteren van leveringen alsmede betalingen daarvoor houden geen erkenning van
genoemde afwijkingen in.
3. Overdracht rechten en verplichtingen
Iedere partij behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij voor iedere overdracht
van rechten en/of verplichtingen aan een derde.
Develing is eventueel gerechtigd haar rechten en verplichtingen zonder voorafgaande toestemming van de
leverancier over te dragen aan een andere onderneming.
4. Aflevering
Bestelde goederen moeten in één zending worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Leveringen geschieden onder de Incoterms van toepassing op het moment van ondertekening van de
overeenkomst. Develing heeft het recht zonder voorafgaande kennisgeving niet overeengekomen
deelleveringen voor rekening en risico aan de leverancier te retourneren. Ingeval meer resp. minder
goederen dan de overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking groter is dan in de
desbetreffende branche gebruikelijk is, is Develing gerechtigd het meerdere te weigeren dan wel voor
rekening en risico van de leverancier te retourneren en resp. ingeval minder wordt afgeleverd de aflevering
te weigeren.
De overeengekomen levertijd geldt als stipt en fataal. Vertraging in de uitvoering van de opdracht resp. bij de
aflevering zal onmiddellijk door de leverancier aan Develing worden medegedeeld, onder vermelding van de
omstandigheden die deze vertraging veroorzaken.
5. Verpakking en transport; vrijwaring
De goederen moeten zodanig worden verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal
vervoer de plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. De
leverancier is ervoor verantwoordelijk, dat de nationale, internationale en/of supranationale voorschriften
inzake verpakking en vervoer worden nageleefd. Develing is bereid naar beste inzicht doch zonder
aansprakelijkheid aan haar zijde de leverancier te adviseren inzake verpakking en vervoer en de
desbetreffende voorschriften en bepalingen.
Develing is gerechtigd de te leveren goederen niet in ontvangst te nemen als aan de voren bedoelde
voorschriften en bepalingen niet is voldaan. De leverancier is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de
goederen door het vervoer ontstaan.
De leverancier vrijwaart Develing tegen aanspraken welke derden tegen haar geldend maken terzake van
handelingen of nalatigheden aan de leverancier of van door hem bij de uitvoering van de opdracht betrokken
derden.
6. Eigendomsovergang en risico
De eigendom van en het risico voor de goederen zullen op Develing overgaan zodra de leverancier aan zijn
verplichtingen tot aflevering daarvan heeft voldaan op het door Develing aangegeven afleveradres. Ingeval
Develing wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in
ontvangst te nemen, zal de leverancier op verzoek van Develing de levering uitstellen gedurende een door
haar te bepalen redelijke periode. De leverancier staat er voor in dat de eigendom onbezwaard en onbelast
wordt overgedragen aan Develing op het moment van aflevering.
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7. Garantie
De leverancier garandeert :
a) dat alle te leveren goederen geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
Dit geldt indien deze bestemming hem is medegedeeld of ondubbelzinnig uit de aard der goederen
voortvloeit, dan wel de bestemming in redelijkheid voor de leverancier kenbaar is ;
b) dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
c) dat de goederen beantwoorden aan de overeenkomst, van goede kwaliteit en vrij van constructie-,
fabricage- en materiaalfouten zijn
d) voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en/of overige (internationale)
overheidsvoorschriften in het land van levering dan wel in het land van uiteindelijke bestemming.
e) Indien de leverantie binnen een periode van 12 maanden na aflevering c.q. oplevering, niet blijkt te
voldoen aan het bepaalde in dit artikel, zal de leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter
keuze van Develing de leverantie binnen twee weken vervangen, herstellen of heruitvoeren. Blijft de
leverancier in gebreke om aan zijn garantie
ver-plichtingen te voldoen, dan heeft Develing het recht om voor rekening van de leverancier over te gaan tot
vervanging, herstel of heruitvoering.
8. AansprakelijkheidDe leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Develing lijdt als gevolg van een
gebrek aan of tekortkoming in de leverantie. De leverancier zal Develing volledig vrijwaren voor alle schade
van derden als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden.
9. Wanprestatie
Indien de leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet raakt deze wederpartij van rechtswege in verzuim
zonder dat enige schriftelijke in gebreke stelling is vereist en is Develing zonder nadere ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij
nakoming van de overeenkomst te vorderen. Alsdan is Develing tevens gerechtigd vergoeding van schade,
kosten en interest te vorderen.
Voorzover Develing de overeenkomst geheel ontbindt, zullen de eventueel reeds afgeleverde goederen door
Develing op kosten van de leverancier worden geretourneerd en is de leverancier gehouden haar de daarvoor
geldende betalingen omgaand in ieder geval binnen 7 dagen te restitueren.
Mocht Develing verkiezen de reeds afgeleverde goederen geheel of gedeeltelijk te behouden, dan zal
Develing daarvoor een redelijk deel van de overeengekomen prijs betalen.
Voorzover Develing nakoming van de overeenkomst verkiest, is de leverancier verplicht de goederen alsnog
af te leveren, dan wel, ter keuze van Develing de afgekeurde goederen voor zijn rekening en risico te
vervangen of daaraan de benodigde verbetering aan te brengen. Ingeval een verbetering door de leverancier
niet binnen een door Develing te bepalen redelijke termijn naar behoren wordt uitgevoerd dan wel met het oog
op de veiligheid en de continuïteit van de productie niet voldoende gelegenheid bestaat de verbetering door
de leverancier te doen uitvoeren, is Develing gerechtigd de verbetering voor rekening van de leverancier op
andere wijze te effectueren.
10. Overmacht
Ingeval Develing door omstandigheden zoals overmacht, overheidsmaatregelen of staking verhinderd is haar
verplichtingen na te komen, zal deze onmiddellijk de leverancier daarvan op de hoogte stellen en is
schadevergoeding door Develing wegens het niet of niet tijdig nakomen als gevolg daarvan uitgesloten. Indien
de situatie van overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
11. Betaling
Betaling van de afgeleverde goederen vindt plaats binnen de termijn in de overeenkomst bepaald of - indien
de aflevering overeenkomstig de tweede alinea van artikel 7 wordt uitgesteld - binnen dezelfde termijn na de
datum, waarop de uitgestelde aflevering plaatsvindt.
12. Geheimhouding en inbreuk op octrooien, etc.
De leverancier zal de opdracht en alle know-how en gegevens, die hem in verband met de uitvoering van de
opdracht ter kennis komen, niet zonder onze voorafgaande toestemming aan derden bekendmaken of ten
behoeve van derden aanwenden.
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De leverancier verleent Develing het vrije genot van en de vrije beschikking over de afgeleverde goederen. Hij
zal Develing volledig vrijwaren voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van enige inbreuk of
beweerde inbreuk op octrooirechten en/of andere rechten van derdenIndien op de leverantie of bijbehorende
documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Develing daarvan kosteloos het gebruiksrecht
door middel van een wereldwijde en eeuwigdurende licentie.
13. Toepasselijk recht, competente rechter
Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten, die daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Alle uit die overeenkomst(en) voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend
worden beslecht door de rechter die bevoegd is in het Arrondissement waar Develing gevestigd is.
14. INCOTERMS
De INCOTERMS zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs
zijn, voor zover toepasselijk, van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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