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Algemene inkoopvoorwaarden van Coöperatie AVEBE U.A.
I Algemene Bepalingen
Algemeen
1. Onder ‘Avebe’ wordt verstaan Coöperatie AVEBE U.A, met geregistreerd adres Prins
Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam en zich van deze inkoopvoorwaarden bedient.
2. Onder leverancier wordt verstaan de partij die zaken en/of diensten aan Avebe levert.
Prijs, betaling en zekerheid bij vooruitbetaling
3. Alle door de leverancier te maken kosten, in verband met de totstandkoming van een
overeenkomst met Avebe, komen voor rekening van de leverancier.
4. De overeengekomen prijs is “all inclusive” en derhalve inclusief onder andere alle kosten en
rechten met betrekking tot verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten, heffingen, enz. In
geval van het verrichten van diensten, is de prijs inclusief onder andere reis- en verblijfkosten,
reisuren, kantoor kosten, maaltijd kosten en andere overheadkosten. Kosten van derden
kunnen uitsluitend doorberekend worden indien Avebe hiermee vooraf ingestemd heeft.
5. Betaling zal achteraf, na levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten plaats
vinden, met een betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst van een juist gespecificeerde
factuur, met de juiste Avebe referenties.
6. Betaling door Avebe van de factuur impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig recht
ingevolge de overeenkomst, deze voorwaarden of de wet. Betaling kan niet worden gezien als
enige erkenning door Avebe van de deugdelijkheid van de geleverde zaken of verrichte
diensten en ontslaat de leverancier niet van enige aansprakelijkheid terzake.
7. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is overeengekomen, heeft Avebe het recht om op elk
moment van de leverancier te verlangen dat deze als zekerheid een tot genoegen van Avebe
luidende bank- of concerngarantie stelt.
II Levering van zaken
8. De artikelen 9 tot 27 gelden naast de bovengenoemde artikelen van afdeling I en zijn van
toepassing op overeenkomsten waarbij Avebe van de leverancier zaken afneemt.

`

Levering en verpakking
9. Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, op DDP basis (Delivered Duty Paid,
volgens de Incoterms 2010) op de door Avebe aangegeven plaats.
10. In geval zaken in bulk worden geleverd (bulkgoederen), heeft Avebe het recht de prijs van de
levering te berekenen aan de hand van de metingen die door Avebe zijn verricht op haar eigen,
of door haar aangewezen meet- en weegbruggen en ijkingstabellen.
11. De af te leveren zaken dienen te worden verpakt in overeenstemming met alle toepasselijke
nationale en internationale voorschriften en richtlijnen, en conform de instructies van Avebe. De
verpakking dient zodanig te zijn dat de zaken tegen invloeden van buitenaf worden beschermd.
12. Tenzij anders is overeengekomen, vangt de leveringstermijn aan op het moment dat de
overeenkomst tot stand komt. Overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn fatale
termijnen en data.
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Risico- en eigendomsoverdracht
13. De leverancier staat ervoor in dat de volledige en onbezwaarde eigendom van zaken wordt
geleverd.
14. De te leveren zaken blijven voor rekening en risico van de leverancier, totdat ze (volgens de
geldende Incoterms) geleverd zijn.
15. Het eigendom gaat van de leverancier op Avebe over op het moment van levering, tenzij anders
is overeengekomen of indien de zaken door Avebe worden afgewezen conform artikel 17
(keuring en kwaliteitscontrole). Indien zaken worden afgekeurd blijven de zaken eigendom van
de leverancier.
Documentatie, onderdelen en gereedschappen
16. Tegelijkertijd met de te leveren zaak, zal de leverancier ook het volgende leveren en in
eigendom overdragen:
a. Alle bij de zaken behorende documenten, zoals tekeningen, handleidingen, certificaten en
testrapporten.
b. Alle bij de zaken behorende computerprogramma’s en gebruiksrechten.
c. Alle bij de zaak behorende gereedschappen en reserveonderdelen.
d. Alle andere zaken die volgens normale verkeersopvattingen bij de zaak horen.
Keuring en kwaliteitscontrole
17. Avebe heeft het recht om geleverde of te leveren zaken te inspecteren, controleren of te testen,
hetzij door eigen optreden, dan wel door inschakeling van een derde, ongeacht waar de zaken
zich bevinden en de leverancier zal daar haar medewerking aan verlenen.
18. De kosten van de inspectie, controle en test zijn voor rekening van de leverancier als blijkt dat
de zaken niet voldoen aan de specificaties of eisen als genoemd in artikel 25 en 26 (garantie).
19. Avebe kan om niet een monster van de te leveren of geleverde zaak verlangen.
20. De leverancier erkent dat Avebe niet gehouden is een (ingangs-)controle uit te voeren en het
niet uitvoeren van een (ingangs-)controle laat de rechten van Avebe onverlet.
21. Avebe kan de zaken afkeuren als deze niet voldoen aan de specificaties, bepalingen van deze
voorwaarden of garanties genoemd in artikel 25 en 26. Avebe kan naar eigen goeddunken de
gehele zending of productiebatch afkeuren of slechts een deel daarvan.
22. Als Avebe zaken afkeurt, is zij geen betaling verschuldigd voor het afgekeurde deel van de
levering.
23. Avebe zal de afgekeurde zaken (laten) opslaan voor rekening en risico van de leverancier en de
leverancier is verplicht alle kosten in verband hiermee aan Avebe te vergoeden.
24. De leverancier zal de afgekeurde zaken binnen twee dagen na daar om verzocht te zijn door
Avebe, ophalen, dan wel aan Avebe aangeven wat met de afgekeurde zaken dient te gebeuren.
Indien Avebe geen instructies ontvangt, kan Avebe handelen ten aanzien van de afgekeurde
zaken zoals zij goed acht. Alle kosten met betrekking tot de afgekeurde zaken zullen op eerste
verzoek door de leverancier aan Avebe worden vergoed, onverminderd het recht van Avebe op
schadevergoeding.
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Garantie
25. De leverancier garandeert dat de zaken en daarbij behorende documenten, onderdelen en
gereedschappen (artikel 16) voldoen aan de specificaties, eigenschappen en eisen die zijn
overeengekomen en die in het handelsverkeer aan deze zaken kunnen worden gesteld dan wel
gebruikelijk zijn.
26. De leverancier garandeert dat de zaken geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruikt en
verwerkt kunnen worden voor dat doel en van hoge en duurzame kwaliteit zijn.
III Verrichten van diensten en uitvoering van opdrachten
27. De artikelen 28 tot 33 gelden naast de bovengenoemde artikelen van afdeling I en zijn van
toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van diensten en/of de
uitvoering van opdrachten die Avebe betrekt van of via de leverancier.
Uitvoering
28. De leverancier dient de dienst te leveren en/of de opdracht uit te voeren zoals overeengekomen
en binnen de overeengekomen termijn. Overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata
zijn fataal.
29. Wanneer de werkzaamheden naar de mening van de leverancier zijn voltooid, deelt zij dit
schriftelijk mee aan Avebe. Binnen 14 dagen na deze mededeling zal Avebe aan de leverancier
aangeven of zij de geleverde prestatie wel of niet aanvaardt. Het in gebruik nemen van een
werk kan niet worden aangemerkt als aanvaarding daarvan. Met het aanvaarden van de
werkzaamheden vervallen de rechten van Avebe met betrekking tot eventuele tekortkomingen
niet, ongeacht of zij die tekortkomingen op het moment van de aanvaarding kende of had
behoren te kennen en ongeacht of zij die wel of niet aan de leverancier heeft gemeld.
Garantie
30. De leverancier garandeert dat de verrichte diensten in overeenstemming zijn met de bepalingen
en specificaties van de overeenkomst, met inbegrip van alle schriftelijk overeengekomen
wijzigingen, werkorders en aanverwante documenten.
31. De leverancier garandeert dat de diensten en werkzaamheden worden verricht op een
professionele en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met algemeen aanvaarde
professionele standaarden, procedures en praktijken en wettelijke voorschriften en
voorwaarden.
32. De leverancier garandeert dat alle werkzaamheden worden verricht met inachtneming van alle
wettelijke voorschriften op het gebied van afdracht van sociale verzekeringspremies en
belastingen, veiligheid, milieu, hygiëne enz. Alle boetes en schades die het gevolg zijn van het
niet nakomen van deze bepalingen zijn voor rekening van de leverancier.
IV Overige bepalingen
33. De artikelen 34 en volgende gelden voor zowel overeenkomsten voor levering van zaken
(afdeling II) en overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of de uitvoering van
opdrachten (afdeling III). Indien er tegenstrijdigheden ontstaan tussen deze artikelen en de
artikelen van afdeling II of III, gaat het bepaalde in afdeling II of III voor.
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Documentatie en specificaties
34. Alle door Avebe aan de leverancier ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen,
mallen, documentatie, software, specificaties enz. (hierna te noemen “documentatie en
specificaties”), in welke vorm ook, blijven het eigendom van Avebe.
35. De leverancier is verplicht deze documentatie en specificatie op eerste verzoek van Avebe
terug te geven, maar in ieder geval na het beëindigen van de overeenkomst.
36. De leverancier is gehouden deze documentatie en specificaties zorgvuldig te bewaren en in
goede staat houden. De leverancier is verantwoordelijk voor iedere schade aan de
documentatie en specificaties.
37. De leverancier dient de ontvangen documentatie en specificaties duidelijk als eigendom van
Avebe aan te merken en stelt Avebe onverwijld op de hoogte van enige vorm van verlies van de
documentatie en specificaties.
38. De leverancier zal de documentatie en specificaties niet gebruiken voor andere doeleinden dan
waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld en zal deze noch geheel noch gedeeltelijk
reproduceren, aan derden ter hand stellen of aan derden ter inzage geven, op welke wijze ook.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
39. De leverancier staat er voor in dat de geleverde zaken en de geleverde diensten, inclusief het
gebruik daarvan, vrij zijn van en geen inbreuk maken op enig (aan een derde toebehorend)
recht van intellectuele of industriële eigendom en zal op het eerste verzoek Avebe vrijwaren
tegen aanspraken van derden en schade en kosten van Avebe in verband met die aanspraken
volledig voor haar rekening nemen c.q. aan Avebe vergoeden.
Geheimhouding
40. De leverancier is verplicht al hetgeen hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
omtrent het bedrijf van Avebe, één en ander in de ruimste zin, bekend wordt, geheim te houden
en van personeelsleden en/of derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt,
hetzelfde te bedingen.
41. Het is de leverancier verboden enige informatie met betrekking tot het bedrijf van Avebe te
gebruiken voor zijn eigen bedrijf, waaronder productspecificaties en fabricageprocessen,
behalve indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Avebe.
42. De leverancier dient zich te onthouden van iedere vorm van publiciteit ten aanzien van de
overeenkomst of de samenwerking.
On site instructies
43. De leverancier dient zich te allen tijde te houden aan de regels en voorschriften die gelden op
de locaties van Avebe.
Vrijwaring
44. Avebe is niet aansprakelijk voor enige schade van de leverancier, van welke aard ook, op welke
wijze ook ontstaan tijdens de onderhandeling over en de uitvoering van de overeenkomst.
Avebe is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, op welke wijze ook
ontstaan van werknemers van de leverancier of derden die voor de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld. De leverancier zal op het eerste verzoek Avebe vrijwaren
tegen aanspraken van derden verband houdend met de (mogelijke) overeenkomst en schade
en kosten van Avebe in verband met die aanspraken volledig voor haar rekening nemen en op
eerste verzoek aan Avebe vergoeden.
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Opzegging
45. Avebe heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring, met onmiddellijke
ingang op te zeggen, als:
a. de leverancier zijn verplichtingen voortvloeiende uit of anderszins samenhangend met de
overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling is
verleend, surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, overgaat tot liquidatie
van zijn zaken, een akkoord aanbiedt, beslag op (een deel van) zijn activa wordt gelegd of
anderszins insolvabel blijkt;
c. zich ingrijpende materiële wijzingen voordoen in de directe of indirecte eigendoms- of
zeggenschapsverhoudingen in de onderneming van de leverancier.
Avebe behoudt in deze gevallen al haar rechten op vergoeding van kosten, schade en rente.
46. Avebe heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen, om welke reden dan ook,
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
47. Avebe is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, in geval van voortijdige beëindiging.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
48. Op alle verbintenissen tussen Avebe en de leverancier, ook die uit onrechtmatige daad, is
Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
49. Alle geschillen tussen Avebe en de leverancier zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan
de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen.
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