ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE WUPPERMANN-GROEP
(Versie September 2014)
I. Geldigheid
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle – ook
toekomstige –handelsbetrekkingen van een onderneming van de
Wuppermann-groep
(“Koper”)
met
vennootschappen
(“Unternehmer”),
publiekrechtelijke
rechtspersonen
en
zelfstandige bestuursorganen (“Verkoper”).
2. Afwijkende of aanvullende zakelijke voorwaarden van de
Verkoper worden alleen dan en in zoverre onderdeel van het
contract als Koper uitdrukkelijk instemt met de bepalingen.
II. Plaatsen van orders en nakoming van het contract
1. Het maken van offertes is voor Koper kosteloos en vrijblijvend.
Voor Verkoper zijn offertes voor ten minste 10 werkdagen
bindend, en deze kunnen door Koper op enig moment worden
aanvaard gedurende deze periode.
2. De bestellingen van Koper kunnen tot aan de ontvangst van de
orderbevestiging of - bij gebrek aan een orderbevestiging - tot aan
de levering worden herroepen. Verkoper is verplicht de bestelling
binnen 3 werkdagen door een schriftelijke orderbevestiging of
door een levering te bevestigen. Een verlate orderbevestiging met
afwijkende leveringstermijn geldt als nieuwe offerte, waarvoor
een bevestiging door Koper is vereist.
3. Alle verplichtingen uit het contract dienen door Verkoper zelf te
worden vervuld. Het inschakelen van een subondernemer is
slechts na uitdrukkelijke toestemming van Koper toegestaan.
4. De vestigingsplaats van Koper is plaats van uitvoering van alle uit
het contract voortvloeiende verplichtingen.
III. Prijzen
1. De afgesproken prijzen zijn vaste prijzen. Alle prijzen zijn
exclusief
omzetbelasting,
echter
inclusief
verpakking,
verzekering, transport en andere bijkomende kosten.
2. Draagt Koper in afzonderlijke gevallen de kosten van het
transport of de verpakking, dan dienen deze zo goedkoop
mogelijk te worden berekend, tenzij Koper een bijzondere wijze
van transport of verpakking tevoren heeft bepaald.
IV. Betaling
1. Voor zover niet anders bepaald, vinden betalingen plaats naar
keuze van Koper ofwel binnen 14 dagen na binnenkomst van de
rekening en levering met aftrek van 3 % korting, of binnen 30
dagen na binnenkomst van de rekening en levering netto. Bij
overeenkomsten inzake de aanneming van werk (“DienstWerkvertrag”), geldt in plaats van de leveringsdatum, de datum
van de inontvangstneming. Voor zover documentatie,
testrapporten (bv. fabrieksverklaring) of soortgelijke stukken tot
de prestatieomvang behoren, begint de betalingstermijn niet voor
de contractuele overgave aan Koper te lopen. Bij aanname van
vervroegde leveringen of prestaties is de vervaldatum afhankelijk
van de afgesproken lever- of prestatietermijn.
2 Betalingen vinden plaats middels cheque of overboeking per
bankgiro. De betaling is tijdig geschied wanneer de cheque op de
vervaldatum per post is opgestuurd of de overboeking op de
vervaldatum bij de bank in behandeling is genomen.
3. De wegens te late betaling verschuldigde rente bedraagt 5 procent.
Het blijft Verkoper voorbehouden een aantoonbaar hogere
schadevergoeding voor de te late betaling te claimen. Koper blijft
het bewijs voorbehouden dat Verkoper slechts geringe schade
heeft geleden.
4. Verkoper heeft alleen dan het recht van retentie
(“Zurückbehaltungsrecht”) wanneer zijn tegenclaim op een
onweerlegbare of rechtsmatig vastgestelde aanspraak berust. Hij
mag uitsluitend onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde
tegenclaims verrekenen (“aufrechnen”).
V. Leveringstermijnen/ leveringsvertraging
1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn door
Koper aangegeven leveringstijden en –termijnen bindend.
Verkoper dient Koper per direct kennis te geven wanneer hem
duidelijk wordt dat door omstandigheden de levering vertraagd
dreigt te worden.
2. Doorslaggevend voor het aanhouden van de leveringstermijn is de
binnenkomst van de goederen bij de door Koper aangegeven

ontvangstplek; bij leveringen met plaatsing, montage of andere
diensten is de inontvangstneming (“Abnahme”) doorslaggevend.
3. Op het uitblijven van noodzakelijk door Verkoper beschikbaar te
stellen bewijsstukken of andere informatie kan Koper zich alleen
dan beroepen wanneer hij de bewijsstukken ondanks schriftelijke
aanmaning niet ontvangen heeft.
VI. Eigendomsvoorbehoud
1. Wanneer Verkoper uitdrukkelijk het eigendom van de levering
heeft voorbehouden, gaat het eigendom van de levering met
betaling van deze levering over op Koper. Een door Verkoper
verklaard
uitgebreid
eigendomsvoorbehoud
(“erweitertes
Eigentumsvorbehalt”) is niet geldig.
VII. Uitvoering van de leveringen en gevaarovergang
1. Alle leveringen van Verkoper geschieden volgens DDP plaats van
levering (Incoterms 2010).
2. Verkoper draagt het risico van de toevallige ondergang en de
toevallige verslechtering van de verkochte zaak, ook bij “franco”en “franco thuis”-leveringen, tot aan de overgave van de goederen
op de plaats van bestemming.
3. Voor gedeeltelijke leveringen is toestemming van Koper vereist.
Wanneer zonder uitdrukkelijke toestemming van Koper slechts
een gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan heeft Koper het recht
zich terug te trekken uit het gehele contract, indien hij geen
interesse heeft in de gedeeltelijke levering..
4. Meer- of onderleveringen zijn alleen tot de in de handel
gebruikelijke omvang toegestaan. Toestemming of weigering van
dergelijke leveringen blijft voorbehouden. Indien Koper niet
toestemt met een onderlevering, dan heeft Koper het recht zich
terug te trekken uit het gehele contract, wanneer hij geen interesse
heeft in de onderlevering.
VIII. Verklaringen over oorsprongeigenschappen
1. Verkoper is verplicht op verlangen van Koper een
leveranciersverklaring van de levering te maken en deze aan
Koper te overhandigen. Voorts dient hij de douaneautoriteiten
gelegenheid te geven tot controle van certificaten van oorsprong,
daarvoor de vereiste informatie verstrekken en eventueel vereiste
bevestigingen ter beschikking stellen.
2. Verkoper is verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat
de verklaarde oorsprong niet wordt erkend door de bevoegde
autoriteiten als gevolg van foutieve verklaringen of ontbrekende
mogelijkheid tot controle.
IX. Aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen
1. Verkoper dient de goederen vrij van zakelijke en juridische
gebreken aan Koper te leveren. Hij dient er in het bijzonder voor
in te staan (“gewährleisten”) dat zijn leveringen en diensten aan
de erkende technische regels en de in het contract
overeengekomen eigenschappen alsmede aan de in Duitsland of
(indien aan Verkoper medegedeeld) in het bestemmingsland van
het eindproduct geldende normen (veiligheids-, werkveiligheids-,
ongevallenpreventievoorschriften etc.) voldoen. De exacte
naleving van de overeengekomen specificaties, normen en
geldende wetten en algemeen geaccepteerde technische regels zijn
onderdeel van de essentiële verplichtingen van de verkoper onder
deze
overeenkomst.
2 Onze inspectieplicht, die is vereist voor ontvangen goederen, is
beperkt tot gebreken die zich bij uiterlijke controle openbaren, de
leverpapieren incluis (zoals transportschade, verkeerde levering en
minderlevering). Als de verkoper in Duitsland is gevestigd, zijn
meldingen van gebreken in ieder geval op tijd als deze door Koper
aan Verkoper worden gemeld binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de goederen of, indien een dergelijk gebrek later wordt
geconstateerd, binnen 5 werkdagen na constatering van de
tekortkoming door Koper. Als Verkoper buiten Duitsland is
gevestigd, zijn meldingen van eventuele gebreken in ieder geval
op tijd als Koper dit binnen 4 weken na de datum van constatering
van het gebrek, of waar het gebrek geconstateerd had moeten
worden,
aan
Verkoper
meldt.
3 In het geval van gebreken heeft de verkoper de plicht de
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bestelling alsnog uit te voeren door het gebrek te verhelpen, of een
nieuw product zonder gebreken te leveren, naar keuze van de
koper. Indien de gekozen aanvullende uitvoering van de bestelling
onmogelijk is, heeft de verkoper het recht op andere uitvoering
van de bestelling, zolang dit redelijk is voor de koper. Indien de
aanvullende uitvoering onmogelijk is, de verkoper de aanvullende
uitvoering weigert, er ondanks het stellen van een redelijke
termijn geen aanvullende uitvoering wordt verricht of deze
uitvoering mislukt, dan heeft de koper te allen tijde binnen de
verjaringstermijn volgens art. IX.6 onverminderd zijn overige
rechten, het recht om van het contract af te zien. De in artikel 49
paragraaf 2 CISG (indien van toepassing) bedoelde termijn eindigt
niet voor het verstrijken van de in art. IX.6 vastgelegde
verjaringstermijn.
4 De koper vervaardigt producten, die op hun beurt door de
afnemer klanten in producten worden verwerkt. Indien defecte
goederen van de verkoper bij de vervaardiging van de producten
van de koper worden gebruikt, en dit leidt tot defecten in die
producten, dan kan de koper met betrekking tot zijn
eindgebruikers blootgesteld worden aan aansprakelijkheid wegens
schade, bijvoorbeeld door verlies van productie, productie van
afval, het terugroepen van producten, materiële schade en
persoonlijk letsel. De verkoper is verplicht om zijn
aansprakelijkheid te dekken door middel van een verzekering en
deze dekking op verzoek van de koper aan te tonen.5 Verkoper
draagt aan de Koper reeds nu – bij voltooiing van de transactie
(“erfüllungshalber”) – alle aanspraken over die hij op zijn
toeleveranciers heeft uit hoofde van de levering van defecte
goederen of van goederen die niet de overeengekomen kwaliteit
vertonen. Verkoper zal Koper voor het claimen van zulke
aanspraken alle hiervoor vereiste documentatie overdragen. Koper
neemt de overdracht aan.
6. Afwijkend van § 438 art. 1 nr. 3 BGB en § 634a art. 1 nr. 1 BGB
bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aansprakelijkheid
met betrekking tot materiaalfouten en gebreken drie (3) jaar vanaf
de levering of, indien er een afname is overeengekomen, vanaf
afname. Langere wettelijke verjaringstermijnen blijven
onaangetast. De vervaltermijn van artikel 39 art. 2 CISG (indien
van toepassing) eindigt niet vóór het verstrijken van de in IX.6.
vastgelegde verjaringstermijn.
X. Geheimhouding
1. De verkoper behoudt de eigendom en alle auteursrechten over alle
tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen en andere
documenten die hij de verkoper ter beschikking stelt. De verkoper
mag deze documenten alleen gebruiken voor de samenwerking
met de koper en mag deze nooit zonder uitdrukkelijke
toestemming van de koper kopiëren, aan derden doorgeven of
voor andere doeleinden gebruiken. Dit geldt ook na beëindiging
van de overeenkomst. De verkoper zal deze documenten op
verzoek van de koper teruggeven als de verkoper ze niet meer
nodig heeft voor zijn normale bedrijfsactiviteiten. Eventueel door
de verkoper gekopieerde documenten dienen in dit geval te
worden vernietigd; hiervan uitgezonderd is enkel de bewaring
conform de wettelijke bewaarplicht.
2. Lid 1 geldt overeenkomstig voor werktuigen, modellen, monsters
en andere voorwerpen die de koper aan de verkoper ter
beschikking stelt voor zijn productie.
3. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen conform X.1 of X.2
opzettelijk niet nakomt, dient hij aan de koper een
schadevergoeding te betalen ter hoogte van 10.000 euro. De koper
is gerechtigd, naast nakoming van de overeenkomst en als
minimumbedrag voor een door de verkoper conform de wettelijke
voorschriften te betalen schadevergoeding, deze contractuele
boete te vorderen. Dit laat het recht op vordering van verdere
schadevergoedingen onverlet.
XI. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
te Keulen (Duitsland).
2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Duitse recht en –
voor zover van toepassing - het Verdrag van de Verenigde Naties

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (CISG).

